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Kraj „Przeków” i „Szoszonów”
„Przek”, choæ jest wyra¿eniem ma³o

piêknym, nie ma pejoratywnego wy-
dŸwiêku, „Szoszon” te¿.

Kraj „Przeków” i „Szoszonów”
rozci¹ga siê po obu stronach dzisiejszej
polsko – ukraiñskiej granicy.

Kiedyœ, w latach  dziewiêædziesi¹-
tych minionego stulecia, by³ bardziej
rozleg³y. „Szoszoni” g³êbiej penetrowali
ziemie „Przeków”. Docierali zwartymi
grupami do Polski centralnej. Pe³no ich
by³o na warszawskich i podwarszaw-
skich bazarach, budowach, fermach,
gospodarstwach. Dziœ na odchodz¹cych
poma³u w niebyt bazarach, typu –
warszawski Stadion Dziesiêciolecia,
czêœciej mo¿na spotkaæ ludzi o œniadych
obliczach i skoœnych oczach.

Powolny proces „uszczelniania”
granicy, razem z przygotowaniami do
wst¹pienia, a potem samym wst¹pie-
niem kraju „Przeków” do Unii Euro-
pejskiej poma³u przymyka³ drzwi przed
„Szoszonami”. Wprowadzono wizy.
Bezp³atne, ale trzeba siê by³o udaæ po
nie do Lwowa, stan¹æ w kolejce. Wielo-
kilometrowe karawany kierowanych
przez „Szoszonów” ³ad, moskwiczy i
starych opli zmala³y. Zast¹pi³y je
karawany starych volkswagenów, mer-
cedesów i polonezów, prowadzonych
przez przedsiêbiorczych „Przeków”,
mieszkaj¹cych w pobli¿u granicy.

„Przek” wizy nie potrzebuje, a
benzyna w kraju „Szoszonów” jest dwa
razy tañsza. Papierosy te¿. „Szoszoni”
natychmiast przystosowali siê do nowej
sytuacji.

Na przygranicznych stacjach
benzynowych pojawi³y siê proste
najazdy z drewnianych belek. Naje¿-
d¿aj¹c jednym ko³em samochodu na
tak¹ belkê, mo¿na zatankowaæ znacznie
wiêcej. „Szoszon” sprzeda, „Przek” kupi
i te¿ sprzeda innemu „Przekowi” po
drugiej stronie granicy. Zreszt¹ „Szo-
szoni” te¿ jeŸdzili – tyle, ¿e ostatnio
mniej. Barier¹, choæ nie do koñca
szczeln¹, by³a wiza. Kilkugodzinne
kolejki na granicy tworzy³y g³ównie
kursuj¹ce tam i z powrotem samochody

„PRZEKI” i „SZOSZONI”
Niezorientowanym w przygranicznym slangu polsko – ukraiñskim wyjaœniam. To nie bêdzie
tekst o Indianach. „Przek” to w gwarze dzisiejszego pogranicza po prostu synonim Polaka.
Gdy „Przek” otwiera usta, s³ychaæ ju¿ z oddali „prze..., przy...” – przepraszam, przecie¿ to jasne.
Z drugiej strony s³ychaæ uproszczone „szo, szo” (od szczo – a szczob ty skis). Ot i mamy
„Szoszona”. Pró¿no szukaæ dziœ Lachów.

Przed konsulatem RP we Lwowie

z polsk¹ rejestracj¹. W ubieg³ym roku
konsulat polski we Lwowie wydawa³ po
2000 wiz dziennie.

To œwiatowy rekord, choæ realne
potrzeby oceniane s¹ na dwukrotnie
wiêksze.

W końcu ubiegłego roku
Polska weszła

do strefy Schengen.
Ziemie „Przeków” i „Szoszonów”

przeora³a granica, przekroczenie której
wymaga spe³nienia szeregu warunków,
w tym jasnego potwierdzenia celu
wyjazdu. Jest te¿ kosztowne.

Nic tu nie pomo¿e umowa o upro-
szczonym systemie wydawania wiz
pomiêdzy Ukrain¹ i Uni¹ Europejsk¹,

ratyfikowana niedawno w ukraiñskim
parlamencie. Jest tam o naukowcach,
studentach, politykach i biznesmenach,
czyli ludziach, na których zale¿y poli-
tykom obu stron.

Od  kontaktów z babci¹ z papiero-
sami i rycerzami benzynowych szlaków
s¹ celnicy. Z pozoru wszystko w
porz¹dku.

„Szoszoni”
nie dają jednak za wygraną
Dla nich to sprawa: „byæ albo nie

byæ”. Ostatnio skutecznie zablokowali
przejœcie graniczne Krakowiec –
Korczowa.

Z dwóch stron granicy zjechali siê
przedstawiciele w³adz. Przekonywali, ¿e

sprawê powinna za³atwiæ umowa o
ma³ym ruchu przygranicznym, daj¹ca
prawo ludziom, zamieszka³ym w pasie
50 km od granicy, przekraczania jej w
sposób znacznie uproszczony i poru-
szania siê w analogicznej strefie po
drugiej stronie. System taki dzia³a ju¿ na
innych odcinkach granicy ukraiñsko –
unijnej: ze S³owacj¹ i Wêgrami.

U podstaw takiego rozwi¹zania le¿¹
wzglêdy ludzkie i humanitarne, kontakty
z rozdzielonymi rodzinami itp.

Jednak nie oni blokuj¹ granicê.
Telewizja ukraiñska prawie codziennie
relacjonuje wydarzenia „na kordonie”.

Udzielaj¹cy wywiadów „Szoszoni”
bez ¿enady mówi¹, o co w tej sprawie
chodzi. Pokazuj¹, jak przemyciæ parê

28 stycznia 2008 roku polsko – ukraińska granica była nadal zablokowana.
Strajk celników trwa! Do Polski z Ukrainy można dojechać tylko przez Słowację i Węgry.
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KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WE LWOWIE

zlokalizowany jest w dwóch miejscach

Konsul Generalny, sprawy prawne,
opieki konsularnej

Sprawy obywatelskie i repatriacji
Każdy czwartek od godz. 10.00 do 14.00

(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)

Sprawy paszportowe
Każdy poniedziałek i piątek od godz. 10.00 do 14.00

ul. Kociubińskiego 11a / 3, 79011 Lwów
sprawy kultury, nauki oraz wypłaty rent

Sprawy paszportowe, obywatelstwa i repatriacji
ul. Kociubińskiego 11a /1, 79011 Lwów

tel.: (+380 322) 2601000
tel.: (+380 32) 2600855
fax: (+380 32) 2602938

e�mail: konsulat2@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

Sprawy wizowe
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów

tel. (+380 32) 2970861, 2970862, 2970863,
2970864,

fax (+380 322) 760974
e�mail: konsulat@mail.lviv.ua

serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

W interwencyjnych przypadkach
(np. zagubienie paszportu przez obywatela

polskiego)
należy się zgłaszać:

ul. Kociubińskiego 11a / 1 (w dni robocze od
godz.8.30 do godz.16.30)
lub do konsula dyżurnego

ul. Iwana Franki 110 (soboty, niedziele, święta)

kartonów papierosów, ile mo¿na
zarobiæ na baku benzyny i przewie-
zionym alkoholu.

Z mieszkaj¹cymi po drugiej stronie
„Przekami” te¿ mo¿na by zrobiæ
podobne wywiady – gdyby zechcieli ich
udzieliæ.

¯yj¹cy „z granicy”„Przeki” i „Szo-
szoni” œciœle wspó³pracuj¹ ze sob¹.
Inaczej nic by siê nie uda³o.

Konkuruj¹ te¿. Bezwzglêdnie.
Zazdroszcz¹ sobie. „Oni je¿d¿¹ bez
wizy, handluj¹.  A  my?” –  to wypowiedŸ
zarejestrowana niedawno przed kamer¹
jednego z kana³ów ukraiñskiej telewizji.

Jak nie wiadomo,
o co chodzi

– to chodzi o pieniądze
Niewielkie. Takie, by prze¿yæ parê

nastêpnych dni. Mafia, wielki przemyt,
wielka kasa – o tym wiêkszoœæ „Przeków”
i „Szoszonów” mo¿e obejrzeæ tylko film
w wieczornym programie telewizji.

Sytuacja jest patowa
Polskie doœwiadczenia ubieg³ych lat

z granicy czeskiej  i  niemieckiej wskazuj¹,
¿e wyeliminowanie nielegalnego hand-
lu przygranicznego metod¹ li tylko

Nikt mnie nie przekona, ¿e sprawa
ma siê inaczej.

Granica
bezwładu i upodlenia

Tak w³aœnie wygl¹da dzisiejsza
granica polsko-ukraiñska. Pyk, pyk,
pomalutku. Jeszcze jeden, dwa, czasem
piêæ samochodów uzyskuje „prawo

wjazdu” w strefê odprawy samochodów
osobowych. Kolejka do odprawy. Po
odprawie znów bywa parogodzinne
oczekiwanie na odprawê drugiej strony
na „ziemi niczyjej”. Trudno zaobserwo-
waæ wzmo¿on¹ pracê s³u¿b granicznych
i celników. Co siê dzieje wewn¹trz
szczelnie zas³oniêtych budek, nie
wiadomo.

Z wielu pasów przeznaczonych do
obs³ugi – czynny jest jeden lub dwa.
Lepiej nie zadawaæ g³upich pytañ. Mo¿e
siê skoñczyæ jeszcze d³u¿szym staniem.
W³adza pograniczników i s³u¿b celnych
jest tu w praktyce nieograniczona. Nie
podoba siê... dopiero zobaczysz, jak
mo¿e byæ.

„Ej ty – masz pieni¹dze?”, zwróci³
siê kiedyœ funkcjonariusz polskiej
stra¿y granicznej do towarzysz¹cego
mi doktora nauk jednego z ukraiñskich

uniwersytetów. Osoby wielce zas³u-
¿onej dla miejscowego œrodowiska
polskiego. Wiem, wiem, wystarczy
zapisaæ numer owego dzielnego
¿o³nierza i zg³osiæ, gdzie trzeba. Ale po
piêciu godzinach oczekiwania w nie
przesuwaj¹cej siê kolejce chêæ do
ka¿dego dzia³ania, powoduj¹cego
zw³okê, mija. Przed nami jeszcze parê

Na „stanowisku pracy”...

wprowadzania kolejnych zakazów i
ograniczeñ nie rozwi¹zuje niczego.

Czekaæ na wyrównanie poziomów
¿ycia i cen po obu stronach granicy, co
automatycznie likwiduje rzeczone zja-
wiska, trzeba jeszcze d³ugo. Zostaje,
najszybciej jak to mo¿liwe, zwiêkszyæ
iloœæ przejœæ granicznych, poprawiæ ich
infrastrukturê i „przepustowoœæ”. W
sposób skoordynowany po obu stronach.

Piêkne s³owa – prawda? Niby
oczywiste, znane od lat. I co? I nic.

Jak to? Tyle programów, uzgodnieñ,
obiecanek, a niektórzy mówi¹, ¿e tak¿e
dzia³añ.

Dopóki jednak czas przekroczenia
granicy bêdzie siê mierzy³o w godzinach
(i to wielu!), bêdzie to œwiadectwem
nieudacznictwa i dzia³añ pozornych,
tych czy tamtych ludzi, czy te¿ struktur
za to odpowiedzialnych.

Fotograf, wype³nianie ankiet, ksero, ubezpieczenie...

setek kilometrów. Mo¿e to jednak nie
my powinniœmy siê tym zajmowaæ.
Tym bardziej, ¿e opisany przypadek
wcale nie jest ewenementem.

Gdzie jesteśmy,
dokąd idziemy?

Mówi¹, ¿e  do  EURO 2012. Uk³a-
dane s¹ programy rozwoju turystyki
po obu stronach granicy, rozwoju
euroregionów itp. Panowie! Z czym
do goœci? W latach osiemdziesi¹tych
dane mi by³o wielokrotnie przekra-
czaæ, rozdzielaj¹c¹ wówczas dwa
wrogie sobie bloki, granicê niemiecko
– niemieck¹. By³y zasieki, pola minowe.
Tak!

Ale trwa³o to krócej!

Czarnowidztwo?
Media zawsze skupia³y sw¹ uwagê

na zjawiskach negatywnych. Czy
naprawdê jest tak Ÿle?

Dobrze z pewnoœci¹ nie jest. Tym
bardziej, ¿e sprawa dotyczy pañstw,
mówi¹cych o sobie per „strategiczny
sojusznik”.

Wyt³umaczyæ mo¿na wiele, ale
przyznacie, ¿e cokolwiek dziwnie wy-
gl¹da ta strategia w praktyce.

Na informacjê o Unii Europejskiej i
NATO id¹ z funduszy unijnych, a tak¿e
polskiego bud¿etu niema³e œrodki.

Organizuje siê konferencje nauko-
we, szkolenia, spotkania. Nic nie zast¹pi
jednak kontaktu zwyczajnych ludzi.

To oni stanowi¹ najwa¿niejszy
noœnik idei wspólnej Europy. W³aœnie
oni – „Przeki” i „Szoszoni”.

JAROS£AW JUNKO
Ÿród³o: Wirtualna Polska

Odpowiedzialnoœæ za brak polsko-
ukraiñskiej umowy o ma³ym
ruchu przygranicznym ponosi
Polska, a nie Ukraina - uwa¿a
wiceszef kancelarii prezydenta
Ukrainy Wiktora Juszczenki,
O³eksandr Cza³yj.

Niestety, w zwi¹zku z uwarun-
kowaniami wewnêtrznymi strona
polska nie przekaza³a sygna³u o swej
gotowoœci do zapocz¹tkowania  rozmów
(na temat umowy). Oczekujemy
takiego sygna³u w najbli¿szych  dniach
- oœwiadczy³ Cza³yj na konferencji
prasowej w œrodê, 23 lutego.

Ukraina wini Polskę
za brak umowy o ruchu granicznym

Wiceszef  kancelarii prezydenckiej
poinformowa³, ¿e Juszczenko jeszcze
w grudniu przekaza³ prezydentowi
Polski Lechowi Kaczyñskiemu i
premierowi Donaldowi Tuskowi list,
w którym napisa³ o sytuacji na granicy
miêdzy obu krajami.

Podobny list wys³a³a Tuskowi
premier Ukrainy, Julia Tymoszenko.

Cza³yj powiedzia³, ¿e Ukraiñcy
przekazali Polakom w³asny projekt
umowy o ma³ym ruchu granicznym

we wrzeœniu ubieg³ego roku. Doda³,
¿e kwestia podpisania dokumentu
bêdzie omawiana podczas wizyty
polskiego ministra spraw zagra-
nicznych Rados³awa Sikorskiego,
który oczekiwany jest w Kijowie 29
stycznia.

W œrodê, 23 stycznia, z polecenia
Juszczenki na granicê polsko-ukra-
iñsk¹ udali siê szefowie ukraiñskich
s³u¿b granicznych oraz departamentu
polityki zagranicznej kancelarii szefa

pañstwa. Maj¹ oni przeprowadziæ
rozmowy z mieszkañcami pogranicza,
blokuj¹cymi dojazd do przejœæ gra-
nicznych, które prowadz¹ do Polski.

Prawie dobê blokowany by³
dojazd do ukraiñsko-polskiego
przejœcia Krakowiec-Korczowa.
Mieszkañcy okolicznych miejsco-
woœci,  którzy domagaj¹  siê podpisa-
nia umowy o ma³ym ruchu granicznym
z Polsk¹, postawili na drodze do
przejœcia betonowe zapory. W nocy z

wtorku, 22 stycznia na œrodê 23
stycznia dosz³o równie¿ do blokady
przejœcia Szeginie-Medyka.

Ukraiñcy s¹ niezadowoleni, ¿e w
zwi¹zku z wejœciem Polski do strefy
Schengen musz¹ p³aciæ za bezp³atne
dotychczas polskie wizy 35 euro.
¯¹daj¹, by mieszkañcy 50-kilo-
metrowej strefy przygranicznej mieli
prawo do podró¿owania do s¹siedniej
Polski bez wiz.



3
Kurier Galicyjski * 28 stycznia 2008

WIADOMOŚCI
GALICYJSKIE
IRENA MASALSKA
Wykorzystano wiadomoœci Zachodniej Korporacji Informacyjnej

Na przejściach w Hrebennem
i Korczowej nadal są ogromne kolejki
24 stycznia, kolejka TIR-ów na przejœciu granicznym w Hrebennem wynosi³a oko³o
6 kilometrów. Na odprawê trzeba by³o czekaæ 35 godzin. Kierowcy samochodów
osobowych czekali na wyjazd z Polski na Ukrainê oko³o 14 godzin. Na przejœciach
granicznych Korczowa-Krakowiec i Medyka-Moœciska pracuje bardzo ma³o
celników. W Korczowej 24 stycznia do pracy zg³osi³ siê tylko jeden celnik, a w Medyce
– trzech. Zazwyczaj na tych przejêciach pracuje po 20 celników. Wed³ug informacji
polskich dziennikarzy, wielu celników jest na zwolnieniach lekarskich, inni zaœ
bior¹ urlopy na ¿¹danie. Równie¿ kierownictwo Polskiego Komitetu Wykonawczego
Federacji Zwi¹zków Zawodowych S³u¿by Celnej wezwa³o wszystkich celników
do skorzystania w  dniu 25 stycznia 2008 r. z przys³uguj¹cego im prawa do urlopu na ¿¹danie.
***

Tragedia na przejściu Korczowa�Krakowiec:
spłonął TIR wraz z 43�letnim kierowcą
25 stycznia, o godz. 5.20 w kolejce samochodów na miêdzynarodowym przejœciu
granicznym „Krakowiec” sp³on¹³ TIR, w którym znajdowa³ siê 43-letni kierowca.
Jak twierdz¹ osoby z MSW Ukrainy, przyczyn¹ po¿aru by³a niesprawnoœæ instalacji
elektrycznej. Kierowcy – lwowianina, nie uda³o siê uratowaæ.
***

Koleje Lwowskie proszą pasażerów,
by nie wyruszali teraz w podróż do Polski
24 stycznia, zarz¹d Kolei Lwowskich otrzyma³ zawiadomienie PKP Cargo S.A., ¿e
ze wzglêdu na strajk pracowników Oddzia³u Celnego Kolejowego, na
przygranicznych stacjach Medyka, Werchrata oraz Izów, polscy pracownicy
wstrzymali przyjmowanie importowych, eksportowych i tranzytowych ³adunków.
Ze wzglêdu na strajk, Koleje Lwowskie prosz¹ mieszkañców obwodu lwowskiego,
by nie wyruszali w podró¿ do Polski kolej¹. Straty Kolei Lwowskich na skutek
strajku stanowi¹ oko³o 600 tys. UAH za jedn¹ dobê.
***

„Nie!” łapówkarstwu!”
23 stycznia studenci Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki
odegrali przed sw¹ uczelni¹ ma³e przedstawienie teatralne. Pokazali, jak profesorowie
bior¹ ³apówki, ukryte w indeksach studenckich. Miejsce zorganizowania akcji zosta³o
wybrane spontanicznie i, jak twierdz¹ organizatorzy, nie ma w tym ¿adnej aluzji. O akcji
zostali poinformowani równie¿ studenci innych uczelni lwowskich.
***

W Tarnopolu może zostać otwarty
punkt konsularny Rzeczypospolitej Polskiej
Jurij Czy¿mar, przewodnicz¹cy administracji obwodowej w Tarnopolu spotka³ siê
23 stycznia z Konsulem Generalnym RP we Lwowie Ambasadorem Wies³awem
Osuchowskim. Tematem rozmowy by³o otwarcie w Tarnopolu punktu konsularnego
RP. Ka¿dego roku wizy do Polski otrzymuje 30 tys. mieszkañców Ziemi
Tarnopolskiej. Aby u³atwiæ im tê procedurê, w³adze obwodu wyst¹pi³y z odpowiedni¹
proœb¹ do Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Ambasador Wies³aw
Osuchowski zaznaczy³, ¿e taka inicjatywa jest dobrze rozumiana przez stronê polsk¹
i jest korzystna do nawi¹zania jeszcze lepszej wspó³pracy miêdzynarodowej. Pan
Ambasador ma przedstawiæ swoje stanowisko kierownictwu MSZ, które mo¿e
podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê w tej sprawie.
***

W Stanisławowie zostanie wybudowany
nowy gmach Filharmonii
24 stycznia przy ul. £. Kurbasa w Stanis³awowie kierownictwo obwodu wmurowa³o
kamieñ wêgielny pod budowê nowego gmachu Filharmonii, który stanie obok
istniej¹cego. Obecny gmach zosta³ wybudowany w 1891 roku. W latach 1939-1990
mieœci³ siê tu teatr muzyczno-dramatyczny im. Iwana Franki.
***

Blokowano granicę ukraińsko�rumuńską
22 stycznia mieszkañcy wsi przygranicznych w obwodzie czerniowieckim  blokowali
samochodowe przejœcie graniczne „Parubne” na granicy ukraiñsko-rumuñskiej.
Powodem blokady granicy by³o niezadowolenie z trybu za³atwiania formalnoœci
wizowych dla wjazdu do Republiki Rumuñskiej oraz zwiêkszenie op³at za wizy.
Grupa inicjatywna wymaga uproszczenia procedury oraz wydawania wiz bezp³atnych
dla obywateli Ukrainy. Blokada zosta³a przerwana po odpowiednich pertraktacjach
oraz po rozpoczêciu przygotowañ odpowiedniego apelu do w³adz pañstwowych.
***

Miejsce najbardziej niebezpieczne
– Park Kultury
Chodzi o Równe. Po zapadniêciu zmroku park staje siê miejscem, w którym dokonuje
siê najwiêcej napadów rabunkowych. Powodem jest z³e oœwietlenie parku oraz
lekkomyœlnoœæ mieszkañców miasta, którzy, id¹c w ciemnoœciach, otwarcie
korzystaj¹ z drogich telefonów komórkowych. W³aœnie one s¹ ³akomym kêskiem
dla z³odziei.

IRENA MASALSKA

Nikogo ju¿ nie dziwi¹ kolejki pod
Konsulatem Generalnym RP we
Lwowie, choæ, oczywiœcie, ka¿dy by
wola³, aby by³y jak najkrótsze, lub ich
nie by³o wcale. Po otrzymaniu upragnio-
nej wizy ka¿dy udaje siê w podró¿.
Niektórzy – na w³asnych nogach, id¹c
przez przejœcie piesze. Inni wybieraj¹
poci¹g, jeszcze inni, bardziej zamo¿ni –
samolot. Jednak najbardziej popularnym
œrodkiem transportu, wybieranym przez
jad¹cych do Polski, jest autobus.

Tu koniec ¿artów, proszê Pañstwa,
zaczynaj¹ siê schody. Ze Lwowa do
ró¿nych miast Polski jest nawet kilka-
dziesi¹t kursów, ale, oczywiœcie, nie
ka¿dy odpowiada naszym zapotrzebo-
waniom. Wówczas trzeba siê poruszaæ
z przesiadkami, przemierzaj¹c nieraz pó³
Polski. Zanim siê jednak wyjedzie,
trzeba kupiæ bilet. Owszem, teoretycznie
mo¿na to zrobiæ nawet kilkanaœcie dni
wczeœniej, w praktyce to jednak wcale
nie oznacza wyjazdu w danym dniu.
Mo¿na nie wyjechaæ, bo... zabrak³o
pasa¿erów. Tak jest z kursem relacji
Lwów-£ódŸ. Autobusy tego kursu jad¹
w trasê co drugi dzieñ, ale nawet w takim
uk³adzie autobus nie wyruszy, je¿eli
bilety na kurs wykupi mniej, ni¿ piêæ
osób. Zdesperowanym kilku chêtnym
pozostaje jazda przez Warszawê, a
stamt¹d najlepiej udaæ siê do £odzi
poci¹giem, gdy¿ odpowiednie autobusy
kursuj¹ tylko po po³udniu i wieczorem.

Za³ó¿my jednak, ¿e zakup biletu
nam siê uda³, wsiedliœmy do autobusu,
który wyruszy³ w trasê. Jedziemy sobie,
jedziemy i nagle... kierowcy zaczynaj¹
lamentowaæ, bo... zapomnieli o zabraniu
w³aœciwych dokumentów. Ów lament
zanoszony jest tu¿ przed szlabanem
granicznym. Pytanie za sto punktów:
czemu nie sprawdzili we Lwowie, czy i
jakie dokumenty zabrali? Kiedy siê
koñczy lament kierowców, zaczyna siê
lament pasa¿erów, którzy przez nieroz-
tropnych szoferów mog¹ siê spóŸniæ do
pracy (ostatnio wiele osób jedzie do
Polski w³aœnie w tym celu), na konferen-
cjê, czy nawet na poci¹g lub autobus,
jad¹cy dos³ownie „na styk”. Lament
powoli ucicha, a kierowcy czekaj¹ na
swych  kolegów,  którzy po  dwu  godzinach
dowo¿¹ ze Lwowa odpowiednie doku-
menty. Kierowcom jakoœ siê udaje

Podróże niesentymentalne

DO AUTOBUSU,
BYLE JAKIEGO...
nadgoniæ czas i siê nie spóŸniæ, jak
mówi¹, skandalicznie. A pasa¿erowie,
có¿? Generalnie nie pozostaje im nic
innego, jak siê cieszyæ, ¿e dojechali do
miejsca przeznaczenia.

Droga do Lwowa z Polski te¿ mo¿e
siê okazaæ bardzo, ¿e tak powiem,
atrakcyjna. W Polsce mo¿na dzwoniæ
przez parê godzin na informacjê w
Warszawie, nie uzyskuj¹c ¿adnych
danych o kursie, który nas interesuje.
Jazda autobusu Lwów-£ódŸ jest, ¿e tak
powiem, enigmatyczna i dopiero dzwo-
ni¹c na informacjê do... Lwowa (o ile
cud sprawi, ¿e siê uda dodzwoniæ)
mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e kursu z Polski
nie bêdzie, bo autobus ...nie wyjecha³ ze
Lwowa, a wiêc nie bêdzie do Lwowa
wraca³. Ze œrodka Polski nie dostaniemy
siê do Lwowa inaczej, jak przez Warsza-
wê, ale lepiej by by³o,  gdybyœmy wie-
dzieli wczeœniej... Dzwoni¹c  do Warszawy
z innego miasta, proszê siê nie czuæ
zaskoczonym, je¿eli ka¿¹ Pañstwu po
prostu... podjechaæ na dworzec i tam siê
wszystkiego dowiedzieæ...

WyobraŸmy sobie kolejn¹ sytuacjê.
Jest 30 grudnia 2007 r., ostatni dzieñ
roku, kiedy autobusy dalekobie¿ne
wyje¿d¿aj¹ z Polski. Pojazd pêka w
szwach, wiêkszoœæ pasa¿erów stanowi¹
osoby, którym siê koñczy wiza. Mimo
¿e autobus jest dalekobie¿ny, jest tylko
jeden kierowca. Po jakimœ czasie pasa-
¿erowie, jad¹cy z £odzi do Lwowa siê
orientuj¹, ¿e autobus jedzie w niew³aœci-
wym kierunku. Kierowca jest z kursu
do ...Warszawy, nie zna drogi... Osoby,
na co dzieñ pracuj¹ce w £odzi, pomagaj¹
wyprowadziæ autokar na w³aœciw¹
trasê. Po kilkudziesiêciu kilometrach
kierowca zaczyna krzyczeæ, ¿e autobus
dalej nie pojedzie. Wysiad³ akumulator.
Mê¿czyŸni wysiadaj¹ z autobusu i
zaczynaj¹ go pchaæ, ¿eby ruszy³. Tak jest
jeszcze kilka razy, w koñcu kierowca
decyduje siê na wy³¹czenie ogrzewania,
a za oknami – mróz. Pasa¿erowie, rzecz
jasna, zaczynaj¹ lamentowaæ, ale kto ich
s³ucha? Po przybyciu do Lwowa, ka¿dy
dziêkuje Bogu, ¿e dojecha³...

I ostatni z dotychczasowych epizo-
dów. Autokar wyje¿d¿a z Warszawy,
siedzi w nim piêciu pasa¿erów, w tym
czterech obywateli Ukrainy i jeden oby-
watel USA (a jednak, co by tam nie
mówiæ, obowi¹zek wizowy odciska swe
piêtno na iloœci podró¿uj¹cych). Na

dworcu Warszawa Stadion jeden z
pasa¿erów opuszcza pojazd, jak prosz¹
kierowcy, na kilka minut. Jak siê oka-
zuje, nie wsiada póŸniej do autobusu.
Kierowcy ruszaj¹ w drogê. Kiedy mówiê
im, ¿e zostawili pasa¿era na dworcu,
wcale nie maj¹ zamiaru zawracaæ.
Mówi¹: „Niech ³apie taksówkê i jedzie
za nami.” Oczywiœcie, pasa¿er, który ma
pecha, wcale autobusu nie œciga. Udaje
mu siê zdobyæ telefony komórkowe do
kierowców i umawiaj¹ siê, jak ma doje-
chaæ do Lwowa (kierowcy nastêpnego
autokaru, jad¹cego z Warszawy, maj¹
uznaæ jego bilet) i gdzie odebraæ baga¿e,
które pozosta³y w autobusie...

Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e ukraiñ-
skie autobusy dalekobie¿ne (jad¹ce w
trasê, licz¹c¹ szeœæ i wiêcej setek kilo-
metrów) czêsto wygl¹daj¹ byle jak, coœ
tam w nich gruchocze i trzaska i
sprawiaj¹ wra¿enie, jakby siê mia³y
zaraz rozlecieæ. Biedni pasa¿erowie
wsiadaj¹ do byle jakiego pojazdu, aby
dotrzeæ do potrzebnego im miasta lub
do domu. Smutne, bo kiedyœ mo¿e siê
to skoñczyæ tragedi¹... Oczywiœcie, takie
pojazdy nie maj¹ kabiny WC.

I jeszcze trzy grosze na temat
...celników. Ostatnio s³yszy siê narze-
kania na s³u¿by celne w Polsce i muszê
stwierdziæ, ¿e, poniek¹d, s¹ one praw-
dziwe. Najpierw celnicy ka¿¹ wszystkim
wysiadaæ z autobusu, a potem... znikaj¹,
nie wiadomo, gdzie, ka¿¹c na siebie
czekaæ. Takie oczekiwanie ci¹gnie siê
nieraz godzinami...

Ukraina – to cywilizowany kraj, a
jej obywatele maj¹ prawo do podró¿y
szybkich, bezpiecznych i w komforto-
wych warunkach. Kroczenie ku Europie
nie mo¿e siê koñczyæ wy³¹cznie na
obserwacjach tego, jak jest ³adnie, na
przyk³ad, u s¹siadów. Warto te¿ zapo-
¿yczaæ od s¹siadów jedynie to, co
najlepsze.

Wszystkim, udaj¹cym siê  autobu-
sem na Ukrainê lub do Polski ¿yczê
szczêœliwej i dobrej podró¿y!

„Rzeczpospolita” z dnia 23.01.2008,
PAP

Karta Polaka, wprowadzaj¹ca
u³atwienia i przywileje dla Polaków
zamieszka³ych na Wschodzie, wejdzie
w ¿ycie w marcu zgodnie z ustawowym
terminem – zapewni³ wiceminister w
MSWiA, Piotr Stachañczyk.

„Rzeczpospolita” pisa³a dzisiaj, ¿e
termin rozpoczêcia funkcjonowania
Karty Polaka jest zagro¿ony. Istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e na czas nie
bêd¹ gotowe ani niezbêdne rozporz¹-
dzenia wykonawcze, ani polskie
konsulaty. Ustawa o Karcie Polaka ma
wejœæ w ¿ycie 28 marca.

MSWiA zapewnia, że zdąży z Kartą Polaka
- Nie wiem sk¹d siê wziê³y te za-

rzuty. Karta Polaka wejdzie w terminie,
przewidzianym w ustawie. Bêdzie odpo-
wiednio przygotowana, konsulaty te¿
bêd¹ nale¿ycie przygotowane - zapew-
nia³ Stachañczyk.

- Aby Karta  wesz³a  w  ¿ycie  wymagane
s¹ dwa rozporz¹dzenia i obwieszczenie.
Prace nad nimi trwaj¹. Nie s¹ to ¿adne
legislacyjnie nadzwyczajne rzeczy.  Sadzê,
¿e bez ¿adnych problemów bêd¹ gotowe
w terminie i Karta zacznie dzia³aæ
zgodnie z terminem pod koniec marca
2008 roku – powiedzia³ Stachañczyk.

Karta Polaka wprowadza u³atwienia
i przywileje dla Polaków, zamieszka³ych
na Wschodzie, gdy¿ nie jest tam uzna-
wane podwójne obywatelstwo. Karta

umo¿liwia m.in. refundacjê wizy schen-
genowskiej, dostêp do polskich szkó³ i
uczelni oraz u³atwienia w uzyskiwaniu
stypendiów, a tak¿e podejmowanie
pracy i prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w Polsce. Bêdzie wydawana
przez konsula na 10 lat; mo¿e byæ prze-
d³u¿ana na wniosek zainteresowanego.

T¹ spraw¹ za dwa tygodnie zajmie
siê Komisja £¹cznoœci z Polakami za
Granic¹ - poinformowa³ jej przewodni-
cz¹cy, Marek Borowski. - Komisja
bêdzie oczekiwa³a informacji od przed-
stawicieli w³aœciwych resortów. Podej-
rzewam, ¿e bêdzie jeszcze szereg dalszych
posiedzeñ komisji, bo problematyka
wynikaj¹ca z Karty Polaka jest bardzo
szeroka - powiedzia³ Borowski.
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PIOTR JANCZAREK tekst
D. DELMANOWICZ /PAP/ zdjêcia

Kompromitacja i wielki wstyd dla
Polski – tak mo¿na okreœliæ to, co siê
dzieje przed polskim konsulatem we
Lwowie i na wschodnich przejœciach
granicznych. Wejœcie Polski do grupy
Schengen zaskoczy³o polskie rz¹dy, jak
œnieg – s³u¿by drogowe w grudniu.
Nawet kilka dni trzeba staæ przed konsu-
latem we Lwowie, aby otrzymaæ wizê.
Ludzie z³orzecz¹, protestuj¹, domagaj¹
siê wprowadzenia wiz dla obywateli
Polski, trudno im siê dziwiæ. Polska,
która mia³a byæ przewodnikiem Ukrainy
w drodze do Unii Europejskiej, odgradza
siê murem od Ukraiñców. Wszyscy od
dawna wiedzieli, ¿e w nowych wa-
runkach zmieni¹ siê procedury i
warunki wydawania wiz, ale nikt nic
nie zrobi³.

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e prawie czter-
dziestomilionowego kraju nie staæ na
rozbudowê konsulatu w stolicy Zachod-

CORAZ DALEJ Z UKRAINY DO POLSKI

Granic¹ bezw³adu i upodlenia na-
zywa Marcin Romer przejœcia graniczne
z Ukrainy do Polski, w artykule w tym
samym numerze Kuriera. Jest to granica
bezw³adu polskich s³u¿b granicznych,
upodlenia podró¿nych z obu krajów,

za ma³o funkcjonariuszy. Niemniej jed-
nak, nie raz zauwa¿y³em, ¿e to sami
pogranicznicy przyczyniaj¹ siê do
powstawania kolejek. Zauwa¿yli to
chyba wszyscy, którzy podró¿uj¹ miêdzy
oboma krajami, jak choæby forum:

Tego, co dzia³o siê w Dorohusku, nie
zapomnê do koñca ¿ycia”. Vasylkowa:
„Od strony ukraiñskiej miêdzy 7 a 11
na przejœcie nie wjecha³ ¿aden samochód,
poniewa¿ Polacy nie odprawiali”. Pawe³:
„Korczowa. ZERO kolejki przed przej-
œciem. Czas przekraczania granicy
ponad 4,5 godziny. (…). Polscy celnicy
udaj¹, ¿e pracuj¹, sztucznie tworz¹c
kolejkê.”

- Tak tu ju¿ jest – skomentowa³
polski celnik, gdy obserwowa³em ca³y
ten cyrk na przejœciu granicznym. Tak

tu musi byæ. Z  polskiego punktu widze-
nia na wschodniej granicy nie musz¹
obowi¹zywaæ cywilizowane standardy.
Z  t¹ prawid³owoœci¹ zgadzaj¹ siê ju¿
nie tylko s³u¿by graniczne, ale zaakcep-
towa³y j¹ tak¿e np. przygraniczne
samorz¹dy, organizacje spo³eczne,
wspó³pracuj¹ce z Ukrain¹, dziennikarze,
a nawet podró¿ni. Jeœli ju¿ ktoœ protes-
tuje, to raczej zbulwersowany turysta na
forum internetowym.

Coraz dalej z Ukrainy do Polski i z
Polski na Ukrainê. Spójrzmy na rozk³ad
jazdy poci¹gów miêdzynarodowych z
Warszawy. Ze stolicy Polski dojedziemy
bezpoœrednio do Kijowa, Odessy, na
Krym, ale tak¿e do Moskwy, Petersburga,
Miñska, a nawet do Irkucka. Nie ma
natomiast ¿adnego po³¹czenia ze
Lwowem, nawet z przesiadk¹. Para-
doksalnie, najdalej mamy na Ukrainie
do miejsc najbli¿szych nam kulturowo i
historycznie. Jeszcze kilka lat temu z
Warszawy mo¿na by³o dojechaæ sezo-
nowym poci¹giem bezpoœrednio do
Rawy Ruskiej. Tu¿ po „Pomarañczowej
rewolucji” PKP zlikwidowa³y to po³¹-
czenie. Na wieœæ o Euro 2012  z  rozk³adów

jazdy znikn¹³ ukraiñski poci¹g z Prze-
myœla do Czerniowiec. Nied³ugo potem
zlikwidowano elektryczny poci¹g do
Lwowa, który mia³ zast¹piæ ten do
stolicy Bukowiny. W nowym rozk³adzie
jazdy PKP Intercity nie ma te¿ poci¹gu
z Krakowa do Kijowa przez Lwów,
zosta³ zawieszony. Jedynie poci¹g dawa³
mo¿liwoœæ przekroczenia granicy w
sposób cywilizowany i bezbolesny.

Oczywiœcie, s¹ jeszcze po³¹czenia
autobusowe. Podró¿ taka jest jednak
doœæ ekstremalnym prze¿yciem, o czym

pisze w tym samym numerze Irena
Masalska. Autobus z Warszawy do
Lwowa pokonuje odcinek ok. 400 km
w dziesiêæ godzin, powrotny kurs mo¿e
trwaæ nawet piêæ godzin d³u¿ej,
wszystko zale¿y od polskich celników.
Ostatnio, jad¹c do Lwowa staliœmy na
zupe³nie pustej (w œrodku nocy) polskiej
granicy ok. 40 minut, bo nikt do nas nie
wyszed³. W powrotnej drodze polscy
pogranicznicy kontrolowali nas 5 (!!!)
godzin.

Jeœli tak dalej pójdzie, przejœcia
graniczne stan¹ siê w³asnoœci¹ drobnych
handlarzy tzw. mrówek i pograniczni-
ków. ̄ aden  nielegalny papieros wówczas
siê nie przeœliŸnie, a ludziom po obu
stronach granicy przestan¹ przychodziæ
do g³owy tak ekstrawaganckie pomys³y,
jak wycieczka do Lwowa, czy wczasy
w Zakopanem. Granicê bêd¹  przeje¿d¿aæ
bez problemu oficjalne delegacje, w
nieskoñczonoœæ, dyskutuj¹ce za unijne
pieni¹dze o wspó³pracy przygranicznej,
integracji Ukrainy z UE i rozwoju tu-
rystyki. Aha, jeszcze jest Euro 2012.
Razem ponoæ organizujemy mistrzostwa
Europy w pi³ce no¿nej.

Anglia z nami, Francja z nami..., co za Bugiem, w d... mamy. Rys. Miros³aw Brzydki

niej Ukrainy, czy chocia¿ przejœciowo
wynajêcie dodatkowych biur, zwiêk-
szenie zatrudnienia. Zw³aszcza, ¿e
chodzi przecie¿ o Lwów, miasto tak
bliskie Polakom. Problemy  z  uzyskaniem
wiz, spowodowane niewydolnoœci¹
konsulatu, istniej¹ praktycznie od mo-
mentu ich wprowadzenia dla obywateli
Ukrainy.

zw³aszcza jednak z Ukrainy i wstydu dla
Polski. Ukraiñskie s³u¿by graniczne
pracuj¹ œlamazarnie, na ich przejœciu
panuje chaos, ale prawdziwy horror
odbywa siê po polskiej stronie.

Na pytania o kolejki na przejœciach
i œlamazarn¹ odprawê Stra¿ Graniczna i
Urz¹d Celny maj¹ stale te same odpo-
wiedzi: za du¿y ruch, za ma³o przejœæ,

„Ukraina” na portalu gazeta.pl. Walde-
mar: „Mam tego doœæ, je¿d¿ê od kilku
lat na Ukrainê i to, co siê teraz dzieje to
kpina.(…) Nowo wybudowane przejœcia
za miliardy, a tu nasi celnicy odprawiaj¹
w tempie chorego ¿ó³wia (…), ale gada³
dziad do obrazu”. Mamba: „Dorohusk
ok. 30 godzin stania (…). Zdesperowani
pojechaliœmy do Rawy Ruskiej (…).

26 stycznia br., w godzinach po-
rannych na przejœcia graniczne:
Rawa Ruska – Hrebenne, Szehyni –
Medyka, Krakowiec – Korczowa udali
siê konsulowie RP, aby dostarczyæ
najbardziej potrzebuj¹cym obywate-
lom RP œrodków finansowych,
¿ywnoœci (chleb, konserwy), wody
pitnej i lekarstw. Z pomocy skorzy-
sta³o 130 osób.

W ocenie konsulów, najtrudniej-
sza sytuacja panuje na przejœciu
granicznym Krakowiec – Korczowa.
W piêtnastokilometrowej kolejce

Komunikat, dotyczący działań,
podjętych przez służby konsularne w związku
z sytuacją na przejściach granicznych

oczekuje tam ok. 700 samochodów
ciê¿arowych, w tym oko³o po³owa
z nich to samochody z polskimi  nu-
merami rejestracyjnymi. W kolejce
stoj¹ te¿ obywatele innych pañstw
UE. Droga dojazdowa do tego przej-
œcia granicznego jest pozbawiona
sklepów, miejsc  noclegowych, punktów
gastronomicznych, b¹dŸ sanitariatów.
Obywatele polscy sygnalizuj¹, i¿
dodatkowym problemem mo¿e staæ
siê up³ywaj¹cy termin wa¿noœci
ukraiñskich zezwoleñ na poruszanie
siê po drogach tego pañstwa.

S³u¿ba konsularna pozytywnie
ocenia reakcjê w³adz ukraiñskich na
notê placówki i rozmowy prowadzone
m.in. z przewodnicz¹cym Rady
Obwodowej M. Senykiem, a tak¿e
administracj¹ powiatów przygra-
nicznych. Na wszystkich przejœciach
granicznych strona ukraiñska zapew-
ni³a oczekuj¹cym podstawow¹ po-
moc, w tym obecnoœæ lekarza, gor¹ce
napoje oraz ¿ywnoœæ. 27.01.08
konsulowie bêd¹ kontynuowaæ dzia-
³ania na wymienionych przejœciach
granicznych.

Przypominamy, i¿ pod nastê-
puj¹cymi numerami telefonów
mo¿na zg³aszaæ proœby o pomoc na
poszczególnych przejœciach gra-
nicznych:

UKRAINA:
Lwów – 00-38-0503-71-71-51

oraz 00-38-0503-71-71-40 (przejœcia
graniczne: Zosin, Hrebenne, Kor-
czowa, Medyka, Kroœcienko)

£uck – 00-380332/770610,
00380673321458 – (przejœcia gra-
niczne: Jachodin-Dorohusk)

BIA£ORUŒ:
Brzeœæ – 00-375-162-27-0000

(przejœcia graniczne: Pieszczatka,
Terespol, S³awatycze, Kukuryki)

Grodno – 00-375-152-75-15-90
(przejœcia graniczne: KuŸnica Bia-
³ostocka, Bobrowniki)
FEDERACJA ROSYJSKA:

Kaliningrad – 00-74-012-976-400
- wszystkie przejœcia z Federacj¹
Rosyjsk¹ (Obwód Kaliningradzki)

Piotr Paszkowski
rzecznik prasowy MSZ
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Przekazanie koœcio³a œw. Kazimierza
we Lwowie Ukraiñskiemu
Koœcio³owi Greckokatolickiemu
wbrew oczekiwaniom nie zlikwi-
dowa³o ci¹g³ego konfliktu miêdzy
wspólnotami katolickimi dwóch
obrz¹dków, które wspó³u¿ytkuj¹
s¹siedni koœció³ Matki Bo¿ej
Gromnicznej. W koœciele œw. Kazi-
mierza zosta³o za³o¿one nowe
muzeum sztuki cerkiewnej.

Protest w tej sprawie - do arcybis-
kupa greckokatolickiego Igora WoŸ-
niaka i wojewody lwowskiego Petra
Olijnyka – wystosowa³ metropolita
lwowski kard. Marian Jaworski. Zgodnie
z porozumieniem z kardyna³em Lubo-
myrem Huzarem, g³ow¹ Ukraiñskiego
Koœcio³a Greckokatolickiego (UKGK),
do tego pomieszczenia mia³a  siê
przenieœæ na stale ma³a wspólnota
greckokatolicka z koœcio³a Matki Bo¿ej
Gromnicznej.

Kardyna³ Jaworski przypomnia³, ¿e
jeszcze w 2002 r. kardyna³ Huzar i w³a-
dyka WoŸniak pisemnie potwierdzili, ¿e
zaraz po przekazaniu UKGK nieczyn-
nego koœcio³a œw. Kazimierza przenios¹
siê tam grekokatolicy z koœcio³a Matki
Bo¿ej Gromnicznej, a wówczas zostanie
on zwrócony katolikom ³aciñskim.
„Równie¿ prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko jest za tym, aby wszystkie
œwi¹tynie zwróciæ ich prawnym w³aœci-
cielom” – podkreœli³  metropolita  lwowski.

Wczeœniej poinformowano, ¿e
Koœció³ rzymskokatolicki nie bêdzie siê
domaga³ zwrotu koœcio³a  œw. Kazimie-
rza. Tymczasem, wbrew wspomnianej
umowie, abp Igor WoŸniak poleci³
o. Sebastianowi Dmytruchowi  z  zakonu
studytów za³o¿enie w tej œwi¹tyni mu-
zeum sztuki sakralnej. Metropolita
lwowski zwróci³ uwagê, ¿e takie postê-
powanie hierarchy nie tylko krzywdzi
katolików obrz¹dku ³aciñskiego, którzy
chc¹ siê modliæ w swoim koœciele, ale
jest równie¿ sprzeczne z prawem pañ-
stwowym i koœcielnym oraz moralnym
prawem cz³owieka do swobodnego
wyznawania swojej wiary.

Ponadto w lipcu 2007 r. grekoka-
tolicy odsunêli o³tarz rzymskokatolicki
i do dziœ znajduje siê on z boku, a „dla
naszych wiernych nie ma godnego
miejsca do sprawowania Eucharystii” –
napisa³ kard. Jaworski. „Obecnie nie
wolno powtarzaæ tych samych hanieb-
nych metod, stosowanych przez urzêd-
ników za czasów Zwi¹zku Radzieckiego,
gdy przemoc¹ zabierano wiernym ich
œwi¹tynie” – doda³. Zaznaczy³ przy tym,
¿e koœció³ Matki Bo¿ej Gromnicznej
znajduje siê obok zwróconego  w  2004 r.
przez pañstwo budynku lwowskich

A MIELIŚMY BYĆ RAZEM

metropolitów ³aciñskich, ale ani biskupi,
ani ksiê¿a, którzy tam obecnie miesz-
kaj¹, nie mog¹ odprawiaæ Mszy œw. w
tej œwi¹tyni. Kardyna³ Jaworski za¿¹da³
zwrotu koœcio³a Matki Bo¿ej Gromnicz-
nej wspólnocie rzymskokatolickiej.

Metropolita lwowski poprosi³ po-
nadto o pomoc wojewodê lwowskiego
Petra Olijnyka. Podkreœli³, ¿e zwrot
koœcio³a Matki Bo¿ej Gromnicznej
Koœcio³owi rzymskokatolickiemu po-
twierdzi³by przed ca³ym œwiatem, ¿e
Lwów jest  miastem wielowyznaniowym
i  tolerancyjnym wobec wszystkich
ludzi, niezale¿nie od wyznania i naro-
dowoœci i sprzyja budowaniu wspólnej
œwietlanej przysz³oœci.

19 stycznia parafianie koœcio³a
Matki Bo¿ej Gromnicznej we Lwowie
skierowali otwarty list do mediów:

ZAMIAST JEDNOŚCI
– KONFLIKT

Gdy jesieni¹ 2007 roku greko-
katolicy zaczêli remont niszczej¹cego
koœcio³a œw. Kazimierza we Lwowie,
parafianie koœcio³a Matki Bo¿ej Grom-
nicznej byli przekonani, ¿e w ten sposób
zrealizuje siê i wyjaœni umowa pomiêdzy
kardyna³ami Koœcio³a katolickiego –
Jego Eminencj¹ Marianem Jaworskim

i kardyna³em Lubomirem Huzarem,
który obieca³ i zapewni³, ¿e jak tylko
ukraiñskiemu greckokatolickiemu Koœ-
cio³owi zostanie przekazana œwi¹tynia
œw. Kazimierza, to tam przejdzie
niewielka wspólnota greckokatolicka, z
któr¹ modlimy siê wspólnie i korzy-
stamy z jednej œwi¹tyni, i nie udaje siê
do koñca rozwi¹zaæ konfliktu pomiêdzy
dwiema wspólnotami religijnymi. Takie
samo stanowisko potwierdzi³a w³adza
miejscowa. Tak¿e wielkim zdziwieniem
by³o to, ¿e 7 stycznia 2008 roku mnisi
studyci podczas pierwszej odprawionej
Mszy œwiêtej w odrestaurowanym
koœciele œw. Kazimierza og³osili, ¿e tu
w koœciele bêd¹ odprawiane codzienne
nabo¿eñstwa, ale parafii jako takiej nie
bêdzie, poniewa¿ z rozporz¹dzenia
arcybiskupa Igora WoŸniaka postano-
wiono, ¿e œwi¹tynia bêdzie s³u¿y³a wy-
³¹cznie jako muzeum sztuki cerkiewnej.
Biskup wyznaczy³ poœwiêcenie koœcio³a
na 20 stycznia br.

W tym samym czasie, gdy w ca³ym
œwiecie w koœcio³ach ró¿nego wyznania
odbywa siê Tydzieñ modlitw o jednoœæ
chrzeœcijan, we Lwowie nasi bracia
wschodniego obrz¹dku, niestety, znów
siej¹ konflikt. W koœciele Matki Bo¿ej
Gromnicznej  grekokatolicy zbezczeœcili
i odsunêli na bok o³tarz, pozbawiaj¹c

biskupów i ksiê¿y Koœcio³a rzymsko-
katolickiego mo¿liwoœci, aby godnie
odprawiæ œwiêt¹ Liturgiê. Swoje dzia-
³anie i zachowanie motywuj¹ tym, ¿e im
trzeba montowaæ ikonostas. Ale przecie¿
kilka kroków dalej, w koœciele œw. Kazi-
mierza ju¿ umieszczono i ustanowiono
piêkny zabytkowy ikonostas i ³awki.
Wiêc, co przeszkadza tym ludziom
przejœæ kilka kroków dalej i mieæ swój
w³asny koœció³?

Natomiast w naszym koœciele,
wspólnota greckokatolicka ustawi³a
swoj¹ szopkê na stole kuchennym, aby
by³a podziwiana przez goœci z terenu i
zza granicy. Motywowano to tym, ¿e
szopki rzymskokatolickiej (o wielkoœci
po³owy kaplicy) jest za ma³o,  aby godnie

koœcio³a Matki Bo¿ej Gromnicznej
powiedzia³: „Wiadomo, ¿e teoria winna
przede wszystkim iœæ zawsze z praktyk¹,
a praktyka, zw³aszcza na gruncie lwow-
skim, pokazuje odmienn¹ sytuacjê.
Zw³aszcza, gdy chodzi o koœció³ Matki
Bo¿ej Gromnicznej, gdzie od lipca 2007
roku trwa nieprzerwany konflikt, aby
œwi¹tynia zosta³a przekazana Koœcio-
³owi  rzymskokatolickiemu”. Przypom-
nia³, ¿e Koœcio³owi greckokatolickiemu
przekazano do dzisiaj, tylko w samym
Lwowie, ponad 40 œwi¹tyñ. Wiele z nich
zosta³o przejêtych nielegalnie, jak
choæby koœció³ pw. œw. El¿biety. Obec-
nie grekokatolicy przy ulicy Krywonosa 1
wyremontowali koœció³ œw. Kazimierza.
Dlatego Koœció³ rzymskokatolicki

Koœció³ Matki Bo¿ej Gromnicznej. Przy drzwiach umieszczona informacja
o p³atnych kursach jêzyków obcych

Zamiast jedności � konflikt

wychwalaæ Dzieci¹tko nowonarodzone.
A mo¿e jednak stali inicjatorzy konfliktu
ze strony grekokatolików tak mocno
trzymaj¹ siê pomieszczenia koœcio³a,
aby pod przykrywk¹ œwi¹tyni chrzeœci-
jañskiej nadal prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, prowadz¹c ju¿ od siedmiu
lat nie zarejestrowane przez w³adzê pañ-
stwow¹  p³atne kursy jêzyków obcych.

Parafianie koœcio³a Matki Bo¿ej
Gromnicznej we Lwowie

Ks. Marian Skowyra, notariusz kurii
metropolitalnej we Lwowie i rektor

zabiega o odzyskanie jednej œwi¹tyni,
która mieœci siê w bezpoœrednim s¹-
siedztwie kurii metropolitalnej we
Lwowie, gdzie obecnie mieszkaj¹ ksiê¿a
biskupi, kap³ani. „Do dzisiaj nie mog¹
oni sprawowaæ godnie Mszy œw. Dla-
tego te¿ staramy siê o zwrot œwi¹tyni.
Modlimy siê nieustannie codziennie
przez wstawiennictwo s³ugi Bo¿ej Matki
Marchowskiej, która jest fundatork¹ tego
koœcio³a, aby ta trudna sytuacja zosta³a
rozwi¹zana i koœció³ wróci³ do prawo-
witych w³aœcicieli” – powiedzia³ ks.
Marian Skowyra.

Koœció³ œw. Kazimierza. Napis informuj¹cy o otwarciu muzeum sztuki
cerkiewnej w tym koœciele

Ÿród³o: PAP

Ministrowie Spraw Wewnêtrznych
Polski i Ukrainy - Grzegorz Sche-
tyna i Jurij £ucenko – podpisali
21 stycznia, w Warszawie
deklaracjê w sprawie wspó³dzia³ania
przy zapewnieniu bezpieczeñstwa
podczas pi³karskich mistrzostw
Europy w 2012 roku, których
oba kraje bêd¹ organizatorami.

„Kwestie bezpieczeñstwa podczas
przygotowañ do Euro-2012 s¹ naj-
wa¿niejsze. Mamy jeszcze trochê
czasu, ale ten proces musi trwaæ,
dlatego mo¿liwie szybko chcieliœmy

Euro 2012: ukraińsko�polski pakt o bezpieczeństwie
podpisaæ stosown¹ umowê” – powie-
dzia³ polski minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji.

Schetyna podkreœli³, ¿e wa¿n¹ dat¹
w przygotowaniach do Euro-2012
bêdzie czerwiec tego roku, kiedy w
Austrii i Szwajcarii odbêd¹ siê mis-
trzostwa Starego Kontynentu.

„Bêdziemy czerpaæ wprost z do-
œwiadczeñ organizatorów tegorocz-
nych ME - zaznaczy³. - Eksperci i
specjaliœci z obu krajów bêd¹ siê
przygl¹daæ pracom s³u¿b odpowie-
dzialnym za bezpieczeñstwo podczas
turnieju w Austrii i Szwajcarii.
Wnioski z tych obserwacji na pewno

bêd¹ bardzo cenne, bo my tak¿e
bêdziemy musieli skoordynowaæ
przygotowania i wspó³pracê w dwóch
s¹siednich pañstwach”.

Grzegorz Schetyna przyzna³, ¿e
jest jeszcze za wczeœnie na planowanie
przygotowañ do zapewnienia bez-
pieczeñstwa na stadionach, na których
odbywaæ siê bêd¹ spotkania ME w
2012 roku. Jego zdaniem, wiele w tej
sprawie bêdzie zale¿eæ od decyzji
UEFA w sprawie liczby miast i
stadionów, na których rozgrywane
bêd¹ mecze Euro-2012.

„Decyzja w tej sprawie ma zapaœæ
na pocz¹tku marca. Wtedy bêdzie

mo¿na rozpocz¹æ prace w tym
zakresie. Dziœ m.in. rozpoczêliœmy
rozmowy o przygotowaniach do
wielkiego wyzwania, jakim bêdzie
transfer wielu tysiêcy ludzi miêdzy
Polsk¹, a Ukrain¹” - doda³.

Minister spraw wewnêtrznych
Ukrainy podkreœli³, ¿e obecnie w obu
krajach istnieje inny model odpowie-
dzialnoœci za bezpieczeñstwo na
stadionach. „Na Ukrainie nad zapew-
nieniem bezpieczeñstwa na stadionach
czuwa policja, a w Unii Europejskiej,
w tym w Polsce, te kwestie nale¿¹ do
organizatora imprezy, a policja pozo-
staje w pogotowiu i wkracza w

nadzwyczajnych sytuacjach. Zmie-
nimy ustawodawstwo w tej sprawie i
za cztery lata taki model bêdzie
obowi¹zywa³ tak¿e u nas” – powie-
dzia³ Jurij £ucenko.

Obaj ministrowie przyznali, ¿e
podpisana umowa rozpoczyna
wspó³pracê w kwestiach zapewnienia
bezpieczeñstwa, która zakoñczy siê po
ostatnim gwizdku sêdziego w meczu
fina³owym Euro-2012. „Mamy
nadziejê, ¿e z udzia³em naszych
reprezentacji” - stwierdzili zgodnie
Schetyna i £ucenko.
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28 stycznia 2008 * Kurier Galicyjski Bp Marian Buczek opowiada

Rozmowa korespondenta „Kuriera
Galicyjskiego” Konstantego Cza-
wagi z koadiutorem diecezji
charkowsko-zaporoskiej
ks. biskupem Marianem Buczkiem

- Czy by³o to wielk¹ niespodziank¹ dla
Ekscelencji, ¿e Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI przeniós³ ks. biskupa tak daleko na
wschód od Lwowa, mianowa³ koadiuto-
rem diecezji charkowsko-zaporoskiej?
- Od kilku miesiêcy wiadomo by³o, ¿e
ordynariusz diecezji charkowsko-
zaporoskiej biskup Stanis³aw Padewski,
który osi¹gn¹³ wiek emerytalny 18 wrzeœ-
nia 2007 r., stara³ siê o biskupa pomoc-
niczego, a nawet od czasu do czasu
wspomina³, ¿e wola³by koadiutora. No
i wiadomo, ¿e mówi³o siê o kilku kandy-
datach. Natomiast nominacja mnie na
koadiutora dla Charkowa, przynajmniej
dla mnie, by³a wielkim zaskoczeniem,
choæ  nuncjusz  t³umaczy, ¿e jest  to  wybór
dobry, dlatego, ¿e mam doœwiadczenie
jako wieloletni kanclerz Kurii  we  Lwowie
w bardzo trudnych warunkach, jako
sekretarz Konferencji Episkopatu, praco-
wa³em przez 5 lat jako biskup pomoc-
niczy we Lwowie i ¿e na pewno kandy-
datura jest dobra i powinienem sobie daæ
radê. Dla mnie to by³o zaskoczenie
dlatego, ¿e jestem tu  ca³y czas – urodzi-
³em siê, wychowa³em i pracowa³em
tylko w Archidiecezji Lwowskiej. Nie
znam tak dok³adnie warunków pracy w
tamtej nowej diecezji. O tych terenach
wschodnich wiedzia³em z opowiadañ,
znalem je trochê z gazet. By³em dos³ow-
nie dwa razy, raz 5 lat temu, w Charko-
wie, kiedy biskup Padewski mia³ ingres
w Katedrze,  a  w  konkatedrze w  Zapo-
ro¿u by³em po raz pierwszy 24 lutego
ub. roku, kiedy biskup Padewski
obchodzi³ 50 lecie kap³añstwa. Ale w
Zaporo¿u by³em dos³ownie trzy dni.
Warunki pracy w tej diecezji s¹ ca³kiem
inne, ani¿eli w Archidiecezji Lwowskiej.
- Jest to ca³kiem inne œrodowisko,
poniewa¿ wiêkszoœæ chrzeœcijan, miesz-
kaj¹cych na wschodzie Ukrainy, to s¹
prawos³awni. Jak do dziœ uk³ada³y siê
stosunki ks. biskupa z duchowieñstwem
prawos³awnym?
- Pracowa³em tutaj na terenie Archidie-
cezji Lwowskiej, która jest czêœci¹
katolick¹ Ukrainy, dlatego ¿e tu jest
bardzo mocny Koœció³ Rzymskokato-
licki, a jeszcze mocniejszy Koœció³
Grekokatolicki, bo Ukraiñski Koœció³
Grekokatolicki jest praktycznie na
terenie tych czterech województw Archi-
diecezji Lwowskiej. Tu, na terenie
Archidiecezji Lwowskiej s¹ trzy od³amy
prawos³awia, jest Ormiañski Koœció³
Apostolski. Natomiast na Wschodniej
Ukrainie przewa¿nie jest  jedna  Ukraiñska
Cerkiew Prawos³awna, grekokatolików
jest bardzo ma³o. Rzymokatolików jest
te¿ niewielu. Mentalnoœæ jest ca³kiem
inna. Ludzie na Ukrainie Zachodniej
mieli koœcio³y, ale walczono tu z religi¹
po 1945 roku. Natomiast na terenach
obecnej diecezji charkowsko-zaporoskiej
walka z wiar¹ zaczê³a siê ju¿ po rewo-
lucji  paŸdziernikowej w Rosji. Œwiadczy
o tym zlikwidowanie diecezji ¿ytomier-
skiej, diecezji kamieniecko-podolskiej,
i od tego czasu, zgodnie z zasadami i
uchwa³ami re¿imu ateistycznego, na
wschód od województw chmielnickiego
i winnickiego nie by³o ¿adnego koœcio³a
rzymskokatolickiego. I rzeczywiœcie,
w³adzom to siê uda³o. Jedynym wyj¹t-
kiem by³a Odessa ze wzglêdu na to, ¿e
by³o to miasto portowe. Chodzi³o o to,

„NOMINACJA MNIE NA KOADIUTORA
DLA CHARKOWA BYŁA WIELKIM ZASKOCZENIEM...”

¿eby pokazaæ œwiatu, ¿e marynarze,
którzy przybywaj¹ do portu na terenie
Ukrainy Radzieckiej, maj¹ równie¿
mo¿liwoœæ korzystania z koœcio³a, a
wiêc jest pewna demokracja i pewna
wolnoœæ religijna, co wszystko by³o
nieprawd¹.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e Koœció³ Prawo-
s³awny zdaje sobie sprawê, ¿e wszêdzie,
gdzie jest Koœció³ Prawos³awny bardzo
mocny a wiêc Rosja, tutaj szczególnie
Ukraina Wschodnia i Pó³nocna, istnieje
Koœció³ Rzymskokatolicki, w ma³ych
liczbach, ale istnieje. No i tak samo zdaje
sobie sprawê z tego, ¿e tutaj jest Koœció³
Katolicki, prawos³awny metropolita
Nikodem z Charkowa. Pracowa³ we
Lwowie w soborze œw. Jura za czasów
w³adzy radzieckiej i wiedzia³, ¿e we
Lwowie s¹ czynne Katedra i koœció³
œw. Antoniego, a do 1962 roku by³ czyn-
ny koœció³ œw. Marii Magdaleny. Wyrós³
ju¿, wiêc w tym przekonaniu, ¿e obok
niego, jako mniejszoœæ religijna, jest
Koœció³ Rzymskokatolicki. I tak samo
bêdzie w Charkowie, tak samo bêdzie
w Zaporo¿u, na ca³ym terytorium tej
nowej diecezji, bo ona ma dopiero 5 lat.
Z diecezji kijowsko-¿ytomierskiej
powsta³a czêœæ pó³nocna, a po³udniowa
jest z kamieniecko-podolskiej.

Tutaj we Lwowie stosunki z bisku-
pami prawos³awnymi wszystkich
od³amów mam bardzo dobre. Wszêdzie
siê spotykaliœmy, a najlepsze by³y z
Augustynem Markiewiczem, arcybisku-
pem lwowsko-halickim, który jest
biskupem Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos-
³awnego (patriarchatu moskiewskiego).
- Czy ks. biskup daje sobie radê z
jêzykiem rosyjskim, u¿ywanym na
wschodzie Ukrainy?
- Trzeba nam wiedzieæ, ¿e diecezja
charkowsko-zaporoska jak i odessko-
symferopolska - to tak zwany teren
jêzyka rosyjskiego na Ukrainie. Oczy-
wiœcie, ¿e Mszê œw. odprawia siê po
ukraiñsku, ale tak samo po rosyjsku i na
co dzieñ jêzykiem ludzi jest jêzyk
rosyjski. Do tego jêzyka trzeba siê bêdzie
przystosowaæ. Jêzyka rosyjskiego uczy-
³em siê w szkole podstawowej i œredniej,
jakoœ mi  nawet to dobrze sz³o  i  uwa¿am,
¿e kiedy trochê pobêdê miêdzy nimi, to
równie¿ nauczê siê jêzyka rosyjskiego.
Chocia¿, trzeba wiedzieæ, ¿e jêzykiem
oficjalnym, urzêdowym na Ukrainie jest
jêzyk ukraiñski, który jako tako znam.
Na  Ziemi Lwowskiej nawet  odprawia³em
po ukraiñsku i g³osi³em kazania. Tak
samo jest ciekawostk¹, ¿e kiedy by³em
w maju na spotkaniu sekretarzy Konfe-
rencji Episkopatów Europy w Miñsku
na Bia³orusi, to jako biskupi odprawia-
liœmy w poszczególnych parafiach. Na
mnie wypad³o odprawianie w parafii
typowo ju¿ bia³oruskojêzycznej, nie
polskojêzycznej, a skoro nie znam jêzy-
ka bia³oruskiego, to kazanie g³osi³em po
ukraiñsku i wszyscy byli zadowoleni, bo
wiedzieli: ten  jêzyk jest dla  nich  zrozu-
mia³y.
- Jak ks. biskup z punktu widzenia
sekretarza generalnego Episkopatu
Rzymskokatolickiego na Ukrainie
ocenia osi¹gniêcia diecezji charkowsko-
zaporozkiej?
- Diecezja charkowsko-zaporoska ma
dopiero piêæ lat, tyle co ja biskupstwa.
Chyba nie ma siê co dziwiæ, ¿e Ojciec
Œwiêty wybra³ takiego biskupa, który jest
taki m³ody, jak ta diecezja i powinien
sobie dawaæ radê. Rozwój diecezji siê
tam bardzo posun¹³ pozytywnie. Ja
pamiêtam, kiedy biskup Padewski

jeszcze szed³ pracowaæ, to tam by³ tylko
jeden kap³an na ca³e województwo.
Teraz jest kilku kap³anów na woje-
wództwo, a na terenie samego miasta
Charkowa jest kilka parafii, s¹ siostry
karmelitanki. Tak samo po³udnie tej
diecezji jest ju¿ bardzo mocne. Dla-
czego? Jest tam wielu rzymokatolików,
którzy pojechali pracowaæ do tych
wielkich zak³adów w Charkowie,
Zaporo¿u czy w ca³ym Donbasie i oni
s¹ rzymokatolikami albo z diecezji
kamieniecko-podolskiej czy ¿ytomier-
skiej, ale tak samo z terenu Archidiecezji
Lwowskiej, Zachodniej Ukrainy. Diece-
zja siê powoli rozwija. S¹ tam jeszcze
problemy, ¿e koœcio³y po rewolucji, a
szczególnie po II wojnie œwiatowej
zosta³y ca³kowicie poniszczone. Nie-
które siê odzyska³o. Trzeba budowaæ
nowe, to siê wi¹¿e z problemami,
g³ównie finansowymi, gdy chodzi o brak
funduszy na budowê koœcio³a. Buduje
siê na razie kaplice. W Dniepropie-
trowsku w dalszym ci¹gu jest problem
z odzyskaniem koœcio³a, co  z kolei
dotyczy spraw na poziomie „pañstwo-
Koœció³”, kiedy wolnoœæ religijna jest
albo mo¿e byæ naruszona.
- Jako wieloletni kanclerz i biskup
pomocniczy we Lwowie, ekscelencja
ma pewne doœwiadczenie w rozwi¹zy-
waniu konfliktów i bolesnych spraw dla
Koœcio³a.
- Bêdê siê stara³ rozwi¹zywaæ te wszyst-
kie problemy w diecezji charkowsko-
zaporoskiej, bo tutaj siê udawa³o. Uczê
siê od ks. kardyna³a Jaworskiego, który
zawsze mówi³ tak: my nie chcemy
¿adnych przywilejów, ale my chcemy,
jako obywatele Ukrainy, a szczególnie
nasi wierni, byæ traktowani jednakowo
przez w³adze. Jest Konstytucja, jest
prawo odnoœnie wolnoœci wyznaniowej
i zgodnie z tym mamy prawo do œwi¹-
tyni, do zwrotu œwi¹tyni i do rozmów. I

najwa¿niejsze jest, ¿eby prowadziæ
rozmowy, nie dopuszczaæ do strajków,
ataków, demonstracji, bo to nikomu nic
nie daje, tylko przynosi szkodê pañstwu,
w którym to siê dzieje. Przynosi szkodê
wiernym, którzy maj¹ uraz do w³adzy,
¿e ich siê traktuje, jak ludzi drugiej
kategorii. No i trzeba z w³adzami robiæ
wszystko, prowadziæ prawdziwy dialog
na zasadach prawa pañstwowego. Bo
skoro koœció³, który zosta³ wybudowany
przez wiernych sprzed wielu lat, zosta³
przekazany czy sprzedany, czy oddany
innym, nie jest u¿ytkowany zgodnie z
przeznaczeniem, to ma prawo wróciæ do
wiernych. I dopóki ten koœció³ nie bêdzie
zwrócony, zawsze bêd¹ nieporozu-
mienia i zawsze ten kraj, który nie
przestrzega tych praw, bêdzie postrze-
gany przez s¹siednie kraje, inne kraje
europejskie czy kraje œwiata jako kraj,
który nie daje wolnoœci religijnej.
- Czy ks. biskup nadal bêdzie prze-
wodniczy³ Komisji Konferencji Epis-
kopatu do spraw Rodzin?
- Tak, oczywiœcie. Mo¿e jeszcze kiedyœ
bêdê odpowiada³ tak¿e za m³odzie¿, bo
trzeba to jeszcze jakoœ udoskonaliæ czy
uzupe³niæ. Tutaj w Archidiecezji Lwow-
skiej jest trochê tych ludzi wierz¹cych
i mo¿na by³o rozpocz¹æ ró¿nego rodzaju
spotkania m³odych ma³¿eñstw, spotka-
nia rodzin, kursy dla przygotowania
instruktorów naturalnego planowania
rodziny. Na Wschodzie Ukrainy tego
nie ma, bo tego nie znaj¹, niestety. Tylko
parê osób ze Wschodu przyje¿d¿a³o
nawet z Zaporo¿a, z Charkowa tutaj do
Lwowa, ¿eby w tym braæ udzia³. No, a
teraz zrobimy tak, ¿e zorganizujemy tam
jakiœ kurs, mniejszy czy wiêkszy,
sprowadzimy fachowców ze Lwowa,
¿eby nam pomagali kszta³ciæ tych ludzi
czy uœwiadamiaæ, podnieœæ poziom
¿ycia religijnego pod ka¿dym wzglê-
dem. Bo ¿ycie religijne polega na tym,

¿e mamy znaæ Pismo Œwiête, mamy
zasady prawa pañstwowego, medycyny,
wszystkiego, jako przygotowania
m³odych ludzi do ¿ycia w ma³¿eñstwie,
rodzinie, bo to wszystko siê ³¹czy. Bo
pamiêtajmy, ¿e ma³¿eñstwo, rodzina –
ci sami ludzie s¹ cz³onkami Koœcio³a i
s¹ obywatelami kraju. ¯eby by³a har-
monia miêdzy jednym i drugim, to musi
byæ zachowane równie¿ prawo pañ-
stwowe, je¿eli nie jest przeciwne prawu
Bo¿emu. Je¿eli prawo pañstwowe jest
przeciwne prawu Bo¿emu, to trzeba
walczyæ o to, ¿eby to prawo poprawiæ
albo ¿eby to prawo siê udoskonali³o.
- Zdaniem ks. biskupa, jaka jest przy-
sz³oœæ Koœcio³a Rzymskokatolickiego
na wschodnich terenach Ukrainy?
- Trzeba nam pamiêtaæ, ¿e wed³ug
danych statystycznych, dotycz¹cych
tego, ile ludzi siê zalicza do wierz¹cych,
ale nie praktykuj¹cych, wiêkszoœæ
nale¿y w³aœnie do Cerkwi Prawos³awnej
czy w ogóle nigdzie nie nale¿y. Czasami
ludzie id¹ do cerkwi prawos³awnej na
œwiêta z tradycji, ale nie maj¹ w ogóle
tej œwiadomoœci, gdzie nale¿¹. Dlatego
do tych ludzi, co nigdzie nie nale¿¹, a
szukaj¹ jeszcze Pana Boga, trzeba pójœæ
jako duszpasterze, jako siostry zakonne,
jako biskupi, tworzyæ ró¿nego rodzaju
grupy œwieckich, które ³atwiej wejd¹ w
kontakt ze swoimi rówieœnikami w
pracy, w szkole, na studiach i pokazaæ
im, czym jest Koœció³ Rzymskoka-
tolicki i co daje ludziom. Na tamtych
terenach to jest ten problem, bo je¿eli
my nie pójdziemy, nie pójdzie Koœció³
Prawos³awny, to, niestety, wejd¹ sekty.
A ja ci¹gle to podkreœlam, ¿e sekty s¹
zagro¿eniem dla rodziny, dla spo³eczeñ-
stwa i dla pañstwa. Bo jakiœ czas  ci  ludzi
s¹ zadowoleni. Potem jest tak zwane,
pranie mózgów, kiedy sekty potrafi¹
zniszczyæ wszystko. Na koñcu sekty
niszcz¹ ca³¹ spo³ecznoœæ, wœród której
¿yj¹.
- W ci¹gu ostatnich lat wiele siê mówi
o roz³amie Ukrainy na Wschód i
Zachód. Czy Koœció³ Rzymskokato-
licki w jakiœ sposób mo¿e konsolidowaæ
pañstwo?
- Mnie siê wydaje, ¿e tak. Pierwszym
dowodem jest to, ¿e biskup z Zachodniej
Ukrainy zosta³ pos³any do Wschodniej
Ukrainy. Co wiêcej, piêæ  lat  temu bis-
kup Padewski te¿ przyszed³ ze Lwowa
do Charkowa, ¿eby te wzorce szerokiego
patrzenia na Ukrainê, jako na kraj jedyny,
szerzyæ. Biskup odessko-symferopolski
Bronis³aw Bernacki przyszed³ z diecezji
kamieniecko-podolskiej, a wiêc te¿ z
zachodniej czêœci Ukrainy, ¿eby tam te
wzorce demokracji, wzorce pluralizmu,
wzorce tolerancji szerzyæ. Biskup po-
mocniczy Archidiecezji Lwowskiej
Leon Ma³y pochodzi z obwodu win-
nickiego. I powiedŸmy te¿, przez pracê
biskupa czy ksiêdza, który pochodzi z
innej czêœci Ukrainy my wprowadzamy
nie nowe wzorce, tylko przyk³ady, jak
mo¿na ¿yæ inaczej. Bo Ÿle by by³o,
gdyby na przyk³ad wszyscy by byli tylko
na swoim terenie: pochodz¹cy ze Lwowa
by³ tylko we Lwowie, pochodz¹cy z
Zaporo¿a - tylko w Zaporo¿u... I teraz
tak, je¿eli biskup przychodzi z jednej
czêœci kraju do drugiej (tak zreszt¹ jest
w Polsce, w innych pañstwach tak
samo), wnosi te wartoœci, które naby³ w
swojej diecezji. Co ciekawe, potem siê
okazuje, ¿e to jest bardzo pozytywne. Bo
na przyk³ad, na Ukrainie Wschodniej
nie ma tradycji pielgrzymek, nie ma
tradycji sanktuariów, bo ich nie by³o.
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Ja wnoszê te wartoœci i bêdê siê stara³,
aby tam powstawa³y sanktuaria, ¿eby
tam by³y pielgrzymki. Ju¿ jest tam jedna
pielgrzymka w diecezji charkowsko-
zaporoskiej z Melitopola do Zaporo¿a.
Bêdê bra³ w tym udzia³, co wiêcej, obie-
ca³em tutaj, ¿e bêdê bra³ jakieœ grupy
ludzi na pielgrzymki do Matki Bo¿ej
Bolszowieckiej w obwodzie iwano-
frankiwskim, a tak¿e bêdziemy starali
siê jechaæ na Kalwariê Pac³awsk¹ razem
z grup¹ lwowsk¹, ¿eby odtworzyæ to, co
zosta³o tam zniszczone. Bo tam by³y
sanktuaria, pamiêtamy Berdyczów,
Latyczów dopiero od kilkunastu lat siê
odradza, z jakimi trudnoœciami. Dalej na
wschodniej Ukrainie w ogóle nie ma nic
i trzeba tworzyæ sanktuaria, bo tam s¹ i
znane historyczne cudowne obrazy czy
figury Pana Jezusa, Matki Bo¿ej. Bê-
dziemy brali wzór z sanktuariów ze
œwiata, nie tylko z Ukrainy. Mo¿e z
Francji, Belgii, Brazylii, ¿eby te
cudowne obrazy, znane po ca³ym œwie-
cie a bardzo czczone, by³y równie¿
czczone tam.  ̄ eby tam sz³y pielgrzymki,
a ka¿da pielgrzymka ubogaca ludzi
duchowo. I ludzie, którzy bior¹ udzia³
w pielgrzymce, mówi¹, ¿e oni siê
duchowo wzmacniaj¹. Potem, kiedy
wracaj¹ do pracy, do ¿ycia, s¹ inni, s¹
lepsi.
- Do diecezji charkowsko-zaporoskiej
nap³ywa wielu cudzoziemców, wœród
nich - katolicy z Azji Po³udniowo-
Wschodniej i Afryki. To s¹ nowe
wezwania dla Koœcio³a na Ukrainie.
- Jest problem jedyny: praca wœród tych
osób, które przyje¿d¿aj¹ na Ukrainê, a
wiêc na studia czy do pracy wymaga,
a¿eby znaæ jêzyk angielski czy inny.
Trzeba szukaæ kap³anów, którzy tymi
jêzykami w³adaj¹, ¿eby w tym jêzyku
odprawiaæ. Oczywiœcie, mo¿na  odprawiaæ
po ³acinie, ale to jest za ma³o. Skoro przy-
je¿d¿aj¹ na studia czy do pracy w danym
kraju, to bêd¹, byæ mo¿e, siê pos³ugiwali
jêzykiem rosyjskim, i trzeba w tym
jêzyku pójœæ do nich ze Msz¹ œw., z
katechez¹, na spotkania, prowadziæ
pracê charytatywn¹. I oni wtedy czuj¹
siê w Koœciele. Co wiêcej, oni bêd¹ w
tym Koœciele pomagali, bo widz¹, ¿e ten
Koœció³ o nich dba i pozwala im siê
realizowaæ.

Podczas Pasterki w charkowskiej
Katedrze Ewangeliê  czytano  po  ukraiñ-
sku, po rosyjsku, po polsku, po
ormiañsku i po wietnamsku, poniewa¿
jest w tym mieœcie liczna grupa Wiet-
namczyków, pracuj¹cych na bazarach.
A 27 grudnia ub. r. w Zaporo¿u wyœwiê-
ci³em na diakonów dwóch kleryków.
Obecnie mamy 11 kandydatów do
kap³añstwa.
- A jaka jest sytuacja z pomieszczeniem
dla kurii biskupiej?

- Pod koniec ub. r. w³adze miasta Char-
kowa wyda³y zezwolenie na budowê
rezydencji  biskupiej. Teraz,  po  wszystkich
formalnoœciach zdoby³em ostatnie
piecz¹tki, podpisy pod rozpoczêcie
budowy. Zaczyna siê budowa praktycz-
nie i zaczyna siê wielki problem finan-
sowy, bo wiadomo, ¿e diecezja sama
tego w ¿aden sposób nie mo¿e wybu-
dowaæ i bêdzie teraz kwestia, jak
bêdziemy szukali, czy znajdziemy
dobrych ludzi za granic¹, w Polsce, w
innych krajach, ¿eby tu pomoc, bo bez
tej rezydencji, bez tych pomieszczeñ, to
¿ycie Koœcio³a jest po prostu wpó³ jakby
zatrzymane.

Diecezja charkowsko-zaporoska
istnieje ju¿ piêæ lat. Koœció³ katedralny
w Charkowie by³ oddany wiernym w
roku 1992, zosta³ wyremontowany
praktycznie w ca³oœci, brakuje tylko
organów, ale ju¿ s¹ przywiezione, tylko
kwestia zdobycia trochê pieniêdzy i
fachowców, ¿eby w tym roku ich z³o¿yli.
Powsta³ problem rezydencji biskupa
charkowskiego, poniewa¿ nie ma tam
nic. Nie tylko biskup nie ma ¿adnego
pomieszczenia na mieszkanie, biura, ale
i  tak samo parafia katedralna. Mieœcimy
siê dos³ownie w barakach, dobrze, ¿e jest
ju¿ przekazany plac w wieczyste u¿yt-
kowanie dla parafii rzymskokatolickiej
i dla diecezji, i tam bêdzie budowana
rezydencja biskupia. W tej rezydencji
bêd¹ równie¿ sale parafialne, kateche-
tyczne, biblioteka, bo to jest dosyæ
dobrze zorganizowane przez siostry
franciszkanki S³u¿ebnice Krzy¿a.
Biblioteka dla wszystkich ludzi na razie
znajduje siê w wie¿y koœcio³a kate-
dralnego. Jest to nieuci¹¿liwe dla ludzi,
dla sióstr i myœlimy, ¿e to siê nam uda.
S¹ baraki budowlane z drugiej strony
Katedry, w jednym z nich siostry orio-
nistki maj¹ punkt wydawania obiadów
dla biednych, prowadz¹ te¿ punkt
opatrunkowy. Jest te¿ jedna salka kate-
chetyczna. Siostry Wietnamki maj¹
katechezê dla dzieci wietnamskich, które
¿yj¹ w Charkowie razem z rodzicami.
Parafia katedralna ma jeszcze kilka
bloków a¿ na trzy piêtra, postawione
jedynie na drugim, strach tam chodziæ,
ale korzysta siê z nich. Teraz chcemy,
buduj¹c t¹ rezydencjê, trochê te warunki
zmieniæ, bardziej ich ucywilizowaæ.
- Czy mo¿e ks. biskup podzieliæ siê
wra¿eniem po pierwszych spotkaniach
z w³adzami Charkowa i prawos³awnymi?
- Tam jest bardzo ciekawy stosunek
wszystkich do nas, dlatego ¿e nasz
Koœció³ jest wielonarodowy, wielojê-
zyczny. Wystarczy powiedzieæ, ¿e w
Katedrze charkowskiej mamy w ka¿d¹
niedzielê Msze w trzech jêzykach: dwie
po rosyjsku, po ukraiñsku i po polsku
i jedn¹ po wietnamsku raz w miesi¹cu.

W parafiach innych s¹ te¿ Msze po
angielsku i po francusku dla wiernych,
pochodz¹cych z Afryki, równie¿ w tych
trzech jêzykach tutaj u¿ywanych –
ukraiñskim, rosyjskim i polskim.

Mniejszoœæ polska, która gromadzi
siê w Katedrze - to przewa¿nie starsze
pokolenie. Wiêkszoœæ parafian - to
pokolenie œrednie i m³odzi. Teraz
przyjecha³ do Charkowa ks. Bronis³aw
Bucki z diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej, który przeszed³ ju¿ na emeryturê,
a  jest jeszcze pe³ny si³. Tak¿e znamy
siê  d³ugie lata. I jest takim duszpaste-
rzem Polaków w Katedrze charkow-
skiej: odprawia Mszê œw. po polsku,
g³osi kazania, spotyka siê z tymi ludŸmi.
Widaæ, ¿e s¹ zadowoleni, poniewa¿ jest
ju¿ ksi¹dz ca³¹ dusz¹ z nimi zwi¹zany.
Ksiê¿a miejscowi znaj¹ te trzy jêzyki,
ale jakoœ tak, mo¿na powiedzieæ, ju¿
duchem bardziej, sercem, s¹ zwi¹zani z
miejscowymi ludŸmi czy miejscowym
jêzykiem. Jemu jest ³atwo i teraz powoli
uczy siê jêzyka ukraiñskiego, ¿eby tak
samo móg³ s³u¿yæ spowiedzi¹, a tak
samo, jak bêdzie trzeba to i odprawiaæ
Mszê œw. po ukraiñsku.

Stosunki z w³adzami s¹ te¿ ca³kiem
poprawne. Mia³em te¿ ju¿ spotkanie z
metropolit¹ Nikodemem Rusnakiem z
Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego,
patriarchatu moskiewskiego. Rozmowa
trwa³a prawie godzinê na ró¿ne tematy,
takie koœcielne, ekumeniczne. Widaæ, ¿e
tam, w Charkowie jest pozytywny
stosunek do nas i my tak samo mu-
simy razem z nimi wspó³pracowaæ.
W³adze tak samo jakby ciesz¹ siê, ¿e
Charków  jest  miastem metropolity
prawos³awnego i biskupa rzymskoka-
tolickiego. Dla nich jest to te¿ jakieœ
dowartoœciowanie, dlatego, ¿e, jak
powiedzia³ wicemer: na pewno teraz
bêd¹ przyje¿d¿aæ ró¿ni ludzie z Za-
chodu do biskupa i bêd¹ poznawaæ
nasze miasto. Tak¿e widz¹ dowartoœ-
ciowanie miasta, docenienie i to chyba
bêdzie siê przek³adaæ, ja uwa¿am, na
dobr¹ wspó³pracê i wzajemn¹ pomoc.
- Bóg zap³aæ za rozmowê.

Diecezja charkowsko-zaporoska
po³o¿ona jest na terenie 7 obwodów
– charkowskiego, sumskiego, po³taw-
skiego, donieckiego, ³ugañskiego,
zaporoskiego i dniepropetrowskiego.
Obecnie liczy 60000 wiernych. Zare-
jestrowanych jest 52 wspólnoty para-
fialne. Jest 16 koœcio³ów i 22 kaplice
– razem – 38 oœrodków duszpaster-
skich. S¹ te¿ odprawiane nabo¿eñstwa
w domach prywatnych. Pracuje tam
51 kap³anów, tylko 8 z nich nale¿y do
diecezji charkowsko-zaporoskiej.
Sióstr zakonnych  jest 56.

Ukraińska drogówka
masowo odbiera prawa jazdy

W okresie ferii zimowych, prze-
bywaj¹c w Polsce, ponownie przegl¹dam
dokumenty, dotycz¹ce wymagañ w
stosunku do nauczyciela z Polski,
kierowanego do pracy za granic¹. Po raz
kolejny odczytujê akapity, traktuj¹ce o
pracy dydaktycznej z uczniem, o wypo-
sa¿eniu klaso-pracowni, o wspó³pracy
z rodzicami, o wspó³pracy z lokalnym
œrodowiskiem.

Zastanawiam siê, co zrobi³am
dobrze, a co Ÿle... Weryfikujê dotychcza-
sowe dzia³ania i dokonania. Wyci¹gam
wnioski – oby s³uszne!

Ale nie te rozwa¿ania maj¹ byæ
tematem artyku³u. Tematem artyku³u
maj¹ byæ „Inscenizacje”,  bo kalenda-
rium imprez narodowych i okolicznoœ-
ciowych jest bardzo bogate. Jest to
za³¹cznik do wy¿ej wymienianego
dokumentu. Poza tym, wymagania
dyrekcji w tym wzglêdzie s¹ jasno
okreœlone i konsekwentnie egzekwo-
wane. Zastanawiam siê, dlaczego do
organizacji imprez i uroczystoœci przy-
wi¹zuje siê tak du¿¹ wagê, a do innych
dzia³añ nauczycielskich z zespo³em
klasowym – znacznie mniejsz¹. Nie
kwestionujê s³usznoœæ takiej hierarchi-
zacji chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e teatr
szkolny ma ju¿ wielowiekow¹ dobr¹
tradycjê i nie nale¿y jej zmieniaæ. Na
przestrzeni tych lat wykszta³ci³y siê dwa
jego nurty – teatr dla dzieci i m³odzie¿y,
organizowany przez doros³ych, i „teatr”,
organizowany przez samych uczniów
pod kierunkiem nauczyciela. Zajmê siê
tym drugim nurtem, a szczególnie tym,
jakie korzyœci czerpi¹ dzieci z przygoto-
wywania inscenizacji, z zabawy w teatr.
Otó¿, bardzo du¿e! Przetwarzanie tekstu
literackiego, obcowanie ze sztuk¹ ma
ogromne walory kszta³c¹ce i wycho-
wawcze. Ma miejsce wszechstronna
praca z tekstem – tj. æwiczenia w czyta-
niu, wyodrêbnianie zdarzeñ, postaci,
czytanie z podzia³em na role, pamiê-
ciowe opanowanie tekstu, æwiczenie
dykcji, s³uchanie wzorów poprawnego
czytania, kontrola mówionego tekstu i
inne. Poza tym odpowiedzialnoœæ,
samodyscyplina, koncentracja uwagi.
Dzieci bardzo ³atwo wcielaj¹ siê w ró¿ne
role. Nale¿y wykorzystywaæ tê po-

Inscenizacje – formą
prac nad językiem
i nie tylko

chwaln¹ umiejêtnoœæ i rozwijaæ j¹, tzn.
stymulowaæ dziecko do twórczego
stosowania jêzyka. Dzieci, czêsto
bior¹ce udzia³ w inscenizacjach, osi¹gaj¹
okreœlon¹ – dobr¹ sprawnoœæ jêzykow¹.

Je¿eli dziecko bêdzie twórczo
zaanga¿owane w realizacjê przedstawie-
nia, je¿eli stanie przed publicznoœci¹,
która bêdzie je oklaskiwaæ, to nie
zapomni swojego udzia³u w przedsta-
wieniu. To realne bardzo po¿yteczne
emocje! Inscenizacja – to równie¿
edukacja teatralna, tj. wdra¿anie do
odbioru sztuki organizowanej przez
profesjonalnych aktorów. A jakie
korzyœci z owego przedsiêwziêcia
czerpie nauczyciel, przygotowuj¹cy
inscenizacjê? Otó¿, pomys³ insceniza-
cyjny jest rezultatem pracy umys³u i
wyobraŸni, a wiêc jest to rodzaj twórczej
pracy, która daje du¿¹ satysfakcjê. By
zainteresowaæ publicznoœæ – pomys³o-
woœæ jest tu niezbêdna. Inscenizator ma
do dyspozycji rozmaite œrodki sce-
nicznego wyrazu. Prezentuje wówczas
siebie i swój styl pracy.

- Anga¿uje do wspó³pracy rodziców,
zadaj¹c uczniom do wykonania zadania
ró¿ne.

- Zaprasza goœci, dziêki którym
dzieñ jest uroczysty, odœwiêtny, radosny.

¯yczliwi nie szczêdz¹ pochwa³, bo
wiedz¹, jaki uk³ad pracy potrzebny jest
w przygotowaniu przedstawienia. Inni
natomiast podpowiedz¹, co nale¿a³o
zmieniæ lub inaczej wykonaæ.

W pierwszym semestrze tego roku,
z moimi uczniami przygotowywa³am
du¿e inscenizacje.

W teatrze byliœmy trzykrotnie. Jako
nauczyciel wysoko ceniê tê formê
obcowania ze sztuk¹.

Przedstawienia by³y bardzo ciekawe
– profesjonalna gra aktorów, barwne
kostiumy, barwna scenografia, ¿ywa
muzyka i taniec. By³y jednak problemy
z zainteresowaniem uczniów odbiorem
sztuki, problemy z koncentracj¹ uwagi
na tym, co siê dzieje na scenie, a potem
z aktywnym, twórczym uczestnictwem
w lekcji, poœwiêconej obejrzanej sztuce.
Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e kolejne
inscenizacje, przygotowywane przez
tych uczniów, przyczyni¹ siê do w³aœci-
wego – lepszego odbioru sztuki
profesjonalnej. Uczniowie doceni¹
wk³ad pracy aktora i zespo³u wspó³pra-
cuj¹cego w realizowane przedsiêwziêcia
artystyczne.

REGINA IDZIKOWSKA
nauczycielka klasy drugiej Szko³y
Ogólnokszta³c¹cej nr 3 w Stanis³a-
wowie (z polskim jêzykiem nauczania)

JAROS£AW JUNKO
Ÿród³o: PAP

Ponad 12 tysiêcy odebranych praw
jazdy i ponad 16 tysiêcy kierowców
przy³apanych na jeŸdzie po pijanemu –
takie s¹ wyniki trwaj¹cej od dwóch
tygodni akcji zwalczania piractwa
drogowego, prowadzonej przez milicjê
drogow¹ na Ukrainie.

„Od pocz¹tku akcji funkcjonariusze
Pañstwowej Inspekcji Drogowej
wykryli ponad 370 tysiêcy przypadków
naruszenia zasad ruchu drogowego” -
g³osi komunikat milicji.

Ukraiñska drogówka prowadzi te
dzia³ania od 10 stycznia z polecenia mi-
nistra spraw wewnêtrznych  Jurija £ucenki.

Kampania zwalczania piratów by³a
reakcj¹ na krytykê pracy milicji drogo-
wej, wyra¿an¹ wczeœniej przez prezydenta
Wiktora Juszczenkê. Twierdzi³ on, ¿e
zamiast ³apaæ piratów, milicja zajmuje
siê wy³udzaniem od nich ³apówek.

Pomimo braku odpowiednich roz-
wi¹zañ prawnych, w  swym  rozporz¹dzeniu
minister £ucenko nakaza³ funkcjona-
riuszom, by, walcz¹c z anarchi¹ na
drogach, stosowali wszelkie znane im
œrodki, ³¹cznie z odbieraniem prawa
jazdy.

Na Ukrainie nie ma ustawy, która
pozwala³aby milicji na takie dzia³ania.
Tylko s¹dy mog¹ odbieraæ kierowcom
prawa jazdy.

13 lutego 1951 r. Rada Ministrów
ZSRR podjê³a decyzjê (No 977-
190 ss) o przesiedleniu z Za-
chodniej Ukrainy i Zachodniej
Bia³orusi do obwodu irkuckiego
by³ych ¿o³nierzy Armii
gen. Andersa („andersowców”)
i ich rodzin.

Los ¿o³nierzy Armii gen. An-
dersa, którzy po zakoñczeniu
s³u¿by w II Korpusie powrócili z
Wielkiej Brytanii po wojnie na
swe rodzinne ziemie na Kresach

Kartka z kalendarza

Przesiedlenia „Andersowców”
Wschodnich (nale¿¹ce ju¿ do
Zwi¹zku Sowieckiego), by³ szcze-
gólnie tragiczny. W szeregi Pol-
skich Si³ Zbrojnych ZSRR,
organizuj¹cych siê na terytorium
sowieckim po uk³adzie Sikorski-
Majski, trafili oni wszak wprost
z wiêzieñ i ³agrów sowieckich.

Teraz ponownie padli ofiar¹
represji, jako rzekomi „szpiedzy
Anglii”. £¹cznie w nocy  z  31 mar-
ca na 1 kwietnia 1951 r. depor-
towano na Syberiê 4520 osób,

przy czym wywózka objê³a nie
tylko tereny Zachodniej Ukrainy
i Zachodniej Bia³orusi, ale tak¿e
- choæ w mniejszym stopniu -
obszar Litewskiej SRR.

Wiêkszoœæ wywiezionych
„repatriowa³a” siê do Polski w
latach 1955 - 1958. Los pozo-
sta³ych jest w wielu przypadkach
nieznany do dziœ.

Ÿród³o: www.wspolnota-
polska.org.pl
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Przez ca³y styczeñ jase³ka
przedstawia³y grupy dzieciaków
i m³odzie¿y ró¿nego wieku z
lwowskiej parafii œw. Antoniego.
Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
a tak¿e podczas ferii zimowych do
pracy z dzieæmi aktywnie do³¹czyli
siê wolontariusze z miejskiej
organizacji Stowarzyszenia
M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej YMCA.

„Ju¿ po raz kolejny dzieci z naszej
parafii spêdzaj¹ swój wolny czas z nami,
- powiedzia³a „Kurierowi” siostra ser-
canka Maksymilla. – Ka¿de ca³odzienne
spotkanie rozpoczynamy wspóln¹
modlitw¹ w koœciele. W ci¹gu dnia
organizujemy ewangeliczne spotkania,
œpiew i zabawy. W zimowym czasie
idziemy z dzieæmi na sanki, a w czasie
letnim zwiedzamy piêkne miejsca
miasta Lwowa i okolic. Centralnym
punktem ka¿dego spotkania jest uro-
czysta Msza œw., któr¹ przygotowujemy
wspólnie z dzieæmi. Poniewa¿ dzieci
chodz¹ do ró¿nych szkó³, to uczêszczaj¹
na Mszê œw. w obu jêzykach, dlatego
te¿ liturgia odprawiana jest na zmianê –
raz  w jêzyku polskim, a raz – w ukraiñ-
skim. Wspólny stó³, Agapa, przygoto-
wywana ofiarnie przez nasze panie w
kuchni  i  goœcinne serca oo. franciszkanów,
³¹czy nasze dzieci we wzajemnej mi³oœci.
Bardzo wielk¹ pomoc¹ s¹ dla nas
wolontariusze, którzy na zajêciach z
papieroplastyki rozwijaj¹ talenty ma³ych
dzieci. Wieczorem dzieci s¹ zabierane
przez rodziców do swoich domów.”

Wiele papierowych anio³ków,
zrodzonych w twórczej pracowni tych
dzieci, zosta³o podarowanych do domu
starców na Majorówce we Lwowie.
Dzieci kilka razy przedstawia³y jase³ka
w koœciele, a m³odzie¿ nawet zosta³a
zaproszona do Domu Uczonych we
Lwowie. Docent Oleg Hirniak, prze-
wodnicz¹cy komitetu zwi¹zków

IRENA MASALSKA

21 stycznia w szkole nr 10 we
Lwowie odby³o siê przedstawienie
jase³kowe, natomiast 26 stycznia
odby³o siê spotkanie op³atkowe
Rodziny Rodzin.

Dziecięca radość
„Gdy na ziemi Bóg siê rodzi
W ubogiej stajence,
Wiêcej szczêœcia poœród ludzi,
Mi³oœci te¿ wiêcej.
Gdy na ziemi Bóg siê rodzi,
Radujmy siê wielce
I dziêkujmy jak najpiêkniej
Najœwiêtszej Panience.”

Tak œpiewa³y dzieci z klasy 3 i klasy
5 b szko³y œredniej nr 10 we Lwowie.
By³y te¿, oczywiœcie, recytacje, np.:
Ludzie, jak wilków gromada,
Wci¹¿ ktoœ na kogoœ napada,
Naucz nas wszystkich mi³oœci,
Abyœmy do niej doroœli.”

Publicznoœæ, któr¹ tworzyli ucznio-
wie klas m³odszych, a tak¿e nauczyciele
i rodzice i dyrektor szko³y pani Marta
Markunina, nagrodzi³a m³odych akto-
rów gromkimi brawami. Z ca³¹ pewnoœ-
ci¹, coœ tam drgnê³o w sercu ka¿dego z
nas...

Kostiumy, dekoracje i oprawê mu-
zyczn¹ przygotowali rodzice uczniów,
natomiast scenariusz opracowa³a pani
Regina LebiedŸ, opiekunka klasy 3 wraz

JASEŁKA DLA DZIECI
I DOROSŁYCH

W Domu Uczonych we Lwowie

W pracowni

zawodowych profesorów i pracowni-
ków Ukraiñskiej Akademii Drukarstwa
powiedzia³ „Kurierowi”, ¿e by³ zachwy-
cony wystêpem m³odzie¿y z parafii
rzymskokatolickiej œw. Antoniego.
„Wszêdzie pokazywano jase³ka trady-
cyjne, ludowe, natomiast przedstawione

nam misterium by³o na bardzo wysokim
poziomie i skierowane do doros³ych,” -
podkreœli³ pan Hirniak. – W oryginalny
sposób poruszono aktualne tematy
naszego spo³eczeñstwa, ¿ycia codzien-
nego. Moim zdaniem, trzeba pokazaæ to
misterium w TV.”

Z Nowonarodzonym
– w szkole i w rodzinie

z pani¹ Urszul¹ Libruk. Takie jase³ka
ucz¹ dzieci wra¿liwoœci – nie tylko
artystycznej, ale te¿ na cierpienia innych,
pomagaj¹ lepiej zobaczyæ Boga. Obecna
na przedstawieniu pani inspektor
zaznaczy³a, ¿e wspomnia³a swe dzie-
ciñstwo, wiêc warto pokazaæ je w
przysz³oœci równie¿ ludziom doros³ym.

Rodzina�Kościół domowy
26 stycznia br. w koœciele pw. Matki

Bo¿ej Gromnicznej we Lwowie zosta³a
odprawiona Msza œw. w intencji Ro-
dziny Rodzin Warszawy, Kijowa,
Lwowa, Lwowa-Zboisk, Moœcisk i
Po³upanówki k. Tarnopola. Mszê œw.
celebrowali ks. kardyna³ Marian Jawor-
ski oraz duszpasterze Rodziny Rodzin.
Oprawê muzyczn¹ przygotowa³ chór
„Echo” TKPZL.

Po Mszy œw. w pomieszczeniach
Kurii Metropolitalnej odby³o siê spotka-
nie op³atkowe. By³o wspólne kolêdo-
wanie, dzielenie siê op³atkiem, refleksje
duszpasterzy opiekunów grup, goœci i
sympatyków Rodziny Rodzin. Dzieci i
m³odzie¿ otrzyma³y prezenty.

Takie spotkania ³¹cz¹ rodziny
katolickie – ju¿ nie tylko ze Lwowa i
Ziemi Lwowskiej – w jedn¹ wspólnotê.
Pomagaj¹ im bardziej odczuæ, ¿e ka¿da
z nich jest Koœcio³em domowym. Ufamy,
¿e wspólnota Rodziny Rodzin, któr¹ siê
opiekuj¹ Halina i W³odzimierz Wenca-
kowie, bêdzie siê stale poszerza³a.

Podczas koncertu wykonano kom-
pozycjê w 7 jêzykach. Miêdzy innymi:
„Cicha Noc” w jêzykach polskim,
ukraiñskim i rosyjskim.; ukraiñsk¹
kolêdê „Nowa radist sta³a”, wêgiersk¹
„Melybõl Ar Angola” (Anio³owie z
nieba), rumuñsk¹ „Sus In Poarta Raiului”

Kolędy różnych narodów

Wieczór Kolęd
w językach
wschodnich
odby³ siê 12 stycznia 2008 roku w Sali Balowej w Pa³acu
Potockich w Warszawie. Koncert poprowadzi³ œwiatowej s³awy
baryton Andrzej Bator, na fortepianie zagra³ prof. Jerzy Maciejewski,
a œpiewali studenci Studium Europy Wschodniej UW: Anna Dyner,
Sylwia Tyszka, Laura Voroneanu, Volha Kolas, Flaviu Orastean.

(„U wrót raju”),  polsk¹ kolêdê „Przy-
bie¿eli do Betlejem”, czeska kolêda
„Pójdê sobie do Betlejem”. Kolêdê „Bóg
siê rodzi” Andrzej Bator, studenci
Studium i widzowie œpiewali razem.

Opracowa³a Irena Masalska

Spiewa Andrzej Bator

Sta¿ w Kolegium Europy Wschodniej
im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego; Wroc-
³awski Most Solidarnoœci
http://www.kew.org.pl

Studia podyplomowe w Polsce:
Fundacja SEMPER POLONIA
www.semperpolonia.pl
Miêdzynarodowy program edukacyjny”
Studia i praca” Europejska szko³a hote-
larstwa, turystyki i przedsiêbiorczoœci
www.euro.edu.pl

Stypendia dla studentów
Sta¿e w Polsce dla studentów z

Ukrainy, Bia³orusi i Rosji (obwód kali-
ningradzki) www.studytours.pl

Polsko-Amerykañska Fundacja Wol-
noœci, Fundacja „Borussia”, Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-
Jeziorañskiego oraz Fundacja „Edukacja
dla demokracji” zapraszaj¹ aktywnych
studentów z Bia³orusi, Ukrainy i Federacji
Rosyjskiej (obwód kaliningradzki) na
kilkunastudniowe wizyty studyjne do
Polski Study Tours to Poland.

W ramach intensywnego pobytu w
Polsce, który bêdzie trwa³ kilkanaœcie dni,
a jego organizacji podejmuj¹ siê polskie
organizacje pozarz¹dowe, uczestnicy bêd¹
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z polskimi
œrodowiskami akademickimi oraz organi-
zacjami pozarz¹dowymi, spotkaj¹ siê z
liderami ¿ycia spo³ecznego Polski, wezm¹

udzia³ w wyk³adach, warsztatach, semi-
nariach oraz imprezach kulturalnych.

W ramach programu uczestnikom
zapewnia siê pokrycie kosztów pobytu w
Polsce, zw³aszcza na zakwaterowanie,
wy¿ywienie, kieszonkowe, pokrycie kosz-
tów podró¿y oraz pomoc w otrzymaniu
polskiej wizy krajowej.

Do udzia³u w programie Study Tours
to Poland mog¹ siê zg³aszaæ:

studenci w wieku od 18 do 21 lat,
którzy studiuj¹ na Bia³orusi, Ukrainie, w
Federacji Rosyjskiej (w obwodzie kali-
ningradzkim lub leningradzkim) oraz s¹
obywatelami tych pañstw;

studenci, spe³niaj¹cy powy¿sze wa-
runki, a wyró¿niaj¹cy siê sukcesami w
dzia³alnoœci naukowej i spo³ecznej  w  swoim
œrodowisku.

Znajomoœæ jêzyka polskiego nie jest
warunkiem koniecznym do udzia³u w pro-
gramie. Formularz zg³oszenia oraz infor-
macje szczegó³owe, dotycz¹ce inicjarywy
„Study Tours to Poland” 2008 mo¿na
odnaleŸæ na stronie internetowej: http://
www.studytours.pl/, a tak¿e pisz¹c pod
adresem poczty elektornicznej:
nabor@studytours.pl.
Stypendium Miêdzynarodowej Fundacji
Wyszehradzkiej:
http://www.visegradfund.org/
lub
http://www.visegradgroup.eu/

Stypendia twórcze i artystyczne
Program stypendialny Ministra Kultury
Rzeczypospolitej Polskiej „Gaude
Polonia” http://www.nck.pl/?gp
Programystypendialne oœrodka „Willa
Decjusza” http://www.villa.org.pl/
p_stypendialny.php
Program Kolegium T³umaczy Instytutu
Ksi¹¿ki
http://www.instytutksiazki.pl/programy/
kolegium_tlumaczy.html

Stypendia dla naukowców
Kasa im. Józefa Mianowskiego http://
form.fnp.org.pl/programy_aktualne/
dla_zagranicznych_regulamin.html
Program stypendialny im. Leina Kirk-
landa http://www.kirklandprogram.engo.pl/
Fundacja Królowej Jadwigi (Kraków,
Uniwersytet Jagielloñski)
http://www.jubileum.uj.edu.pl/fund/
jadwiga.html
Oœrodek Badañ nad Tradycj¹ Antyczn¹
(Uniwersytet Warszawski)
http://www.obta.uw.edu.pl/obta/index.html
Miêdzynarodowa Szko³a Historii i Wspó³-
czesnoœci Europy Œrodkowo-Wschodniej
http://www.studium.uw.edu.pl/
Miêdzynarodowa Fundacja Wyszehradzka
http://www.visegradfund.org/
lub www.visegradgroup.eu
Europejskie Kolegium Uniwersytetów
Polski i Ukrainy http://www.ekpu.lublin.pl/

Chcesz studiować w Polsce? Przeczytaj i zajrzyj!

Stypendia i staże w Polsce
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i zaprenumerować „Kurier Galicyjski”

R E K L A M A  D L A  P R Z Y J A C I Ó Ł

Przewidziana jest
jego peregrynacja
po Ukrainie

Kopia cudownego krzyża
św. Damiana we Lwowie

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

Od pocz¹tku listopada ub. r. co-
dziennie trwaj¹ pielgrzymki wiernych do
kopii cudownego krzy¿a œw. Damiana,
który jest wystawiony obecnie przy
o³tarzu g³ównym we lwowskim sanktu-
arium œw. Antoniego na £yczakowie.
Przychodzi te¿ wielu grekokatolików i
prawos³awnych, rodziny chorych, którzy
znajduj¹ siê w pobliskich szpitalach. Ten
krzy¿ oo. Franciszkanie przywieŸli z
Asy¿u. „Przed nim w czerwcu 2007 roku
modli³ siê Ojciec Œwiêty Benedykt XVI”,
- powiedzia³ dla „Kuriera” o. Aleksander
Litwiniuk, proboszcz koœcio³a  œw. An-
toniego.

Od lwowskich franciszkanów
dowiedzieliœmy siê, ¿e krzy¿ œw. Da-
miana, o którym jest mowa znajduje siê
obecnie w Bazylice œw. Klary w Asy¿u.
Za czasów œw. Franciszka (1182-1226)
umieszczony by³ w koœció³ku San Da-
miano tu¿ za murami miasta. Wkrótce
po swoim nawróceniu, Franciszek
prowadzi³ samotne ¿ycie w tej miejsco-
woœci. Pewnego styczniowego dnia
1206 roku mijaj¹c ten zniszczony
koœció³ek us³ysza³ g³os mówi¹cy do
niego, aby wszed³ tam do œrodka i
pomodli³ siê. Wszed³ i uklêkn¹³ przed
krzy¿em. Nast¹pi³ czas kontemplacji i

ekstazy. Podczas wpatrywania siê w
krzy¿ Franciszek ujrza³ poruszaj¹ce siê
wargi Jezusa i us³ysza³ s³owa: „Fran-
ciszku, idŸ i odbuduj mój dom, który,
jak widzisz, popada w ruinê.” Bieda-
czyna, przepe³niony radoœci¹  i podziwem,
natychmiast wsta³, aby wykonaæ pole-
cenie. Pocz¹tkowo skoncentrowa³ siê na
odbudowie koœció³ka San Damiano i
okolicznych kapliczek, ale kiedy Pan
obdarzy³ go wieloma naœladowcami,
zrozumia³ polecenie odrodzenia ¿ycia w
ludzie Bo¿ym. Jego zadanie zosta³o
potwierdzone przez papie¿a Innocentego
III, który mia³ sen o Koœciele w kszta³cie
Bazyliki œw. Jana na Lateranie, przechy-
laj¹cej siê tak, jakby mia³a siê za³amaæ i
jakiœ ma³y cz³owiek zatrzyma³ j¹ od

zawalenia. Gdy
papie¿ rozpoz-
na³ w Francisz-
ku tego ma³ego
cz³owieka ze
swojego snu,
zatwierdzi³
Zakon francisz-
kañski i jego
regu³ê ¿ycia
(1209   lub 1210  r.).
Franciszkanie
podkreœlaj¹, ¿e
poprzez wieki
ten krzy¿ sym-
bolizowa³ im
misjê odnowy
Koœcio³a.

Przywie-
ziony do Lwo-
wa krzy¿ wy-
wiera wra¿enie
swoimi roz-
miarami: 2.10
m wysokoœci i
1.30 m. szero-
koœci. Zwra-

caj¹ na siebie uwagê typ tego krzy¿a
i symbolika wizerunków. Krzy¿ œw.
Damiana jest zwany ikon¹ krzy¿a,
jednak franciszkanie stwierdzaj¹, ¿e nie
mo¿na traktowaæ jej, jak zwyk³ego
obrazu czy innego dzie³a sztuki. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e œw. Franciszek by³ pla-
nem Boga Ojca, a krzy¿ - jednym z
elementów planu Bo¿ego. Dlatego tak
wielu wiernych przychodzi do koœcio³a
œw. Antoniego, a¿eby wzmocniæ swoj¹
wiarê przed kopi¹ krzy¿a œw. Damiana.
W tej œwi¹tyni bêdzie przebywa³
nied³ugo, wkrótce zacznie siê peregry-
nacja krzy¿a po ca³ej Ukrainie.

IRENA MASALSKA

13 stycznia br. o godz. 11.00
w Archikatedrze Lwowskiej zosta³a
odprawiona Msza œw. w intencji
Stowarzyszenia Nauczycieli Jêzyka
i Kultury Polskiej na Ukrainie,
cz³onkowie którego w tym dniu
mieli swoje spotkanie op³atkowe.
Przybyli dyrektorowie i nauczyciele
piêciu szkó³ z polskim jêzykiem
nauczania (Lwów – szko³a nr 10
i nr 24 im. Marii Konopnickiej),
Moœciska, Strzelczyska, Gródek
na Podolu), a tak¿e nauczyciele
polskich szkó³ sobotnich i ró¿nych
innych placówek edukacyjno-wycho-
wawczych, gdzie prowadzona jest
nauka jêzyka polskiego.

Wychowywać do życia
w prawdzie Bożej

Mszy œw. przewodniczy³ ks. arcy-
biskup-koadiutor  Mieczys³aw Mokrzycki.
W swej homilii mówi³ do nauczycieli i
wychowawców tak:

„Zwracacie siê do Pana szczególnie
wtedy, kiedy budz¹ siê w was w¹tpli-
woœci, kiedy próbujecie ogarn¹æ wzro-
kiem wspó³czesne m³ode pokolenie,
poszukuj¹c skutecznych metod prowa-
dzenia go w takim kierunku, który
zaowocuje pe³nym i odpowiedzialnym
cz³owieczeñstwem. Nie jest to dzisiaj
³atwe, zw³aszcza wobec ha³aœliwego
przekonania, ¿e ka¿dy jest absolutnym
panem swego losu i dyktowania prawie
wszystkiego: mody, gustu, sposobu
bycia, myœlenia... Ze strachem przychodzi
nam myœleæ o dzieciach i m³odzie¿y,
dotkniêtej rezygnacj¹ z rozwoju w³asnej
osobowoœci. Jak przekonaæ i zachêciæ
do pracy nad sob¹, by jutro byæ lepszym,
ni¿ dziœ? Jak wzbudziæ pragnienie
œwiêtoœci, któr¹ siê zdobywa dzieñ po
dniu, godzina po godzinie? Powa¿n¹
przeszkod¹ w procesie wychowania
m³odego pokolenia jest niechêæ do
prawdy. Jak wskazaæ dzieciom prawdy
najwa¿niejsze i niepodwa¿alne, kiedy
ka¿dy zda siê ich mieæ, ile tylko
potrzebuje? Ka¿de odejœcie od prawdy
oznacza niszczenie sumienia, duchowe
kalectwo, traktowanie ¿ycia, jako
zabawy. Wszystkim tu obecnym na-
uczycielom i wychowawcom chcia³bym
¿yczyæ prawdziwie apostolskiego zapa³u
w dawaniu œwiadectwa tam, gdzie
przysz³o im ¿yæ i pracowaæ. Œrodowiska
szkolne pilnie potrzebuj¹ uleczenia, które
mo¿e siê dokonaæ tylko przez tych,
którzy zaistniej¹ w nich, jako prawdziwi
prorocy, którzy nade wszystko umi³owali
prawdê i g³osz¹ j¹ z mi³oœci¹.”

W Modlitwie Powszechnej polecono
Panu zmar³¹ Jadwigê Jakubowsk¹, na-
uczycielkê jêzyka polskiego w Nowo-
grodzie Wo³yñskim.

Po Mszy œw. wszyscy wsiedli do
busów, które wyruszy³y spod Kurii Me-
tropolitalnej do Wy¿szego Seminarium

Spotkanie nauczycieli polskich z Ukrainy

CI, CO DBAJĄ O SERCA
I WARTOŚĆ SŁOWA

Duchownego Archidiecezji Lwowskiej
w Brzuchowicach.

Przed rozpoczêciem spotkania z
programem œwi¹tecznym, na który
z³o¿y³y siê wiersze i fragmenty kolêd,
wyst¹pi³ teatr „Baj” ze szko³y nr 10.
Teatr ten dzia³a nieprzerwanie od
kilkudziesiêciu lat, zmieniaj¹ siê jedynie
uczestnicy zespo³u. Jedni opuszczaj¹
mury szko³y, inni zostaj¹ m³odymi
aktorami. Wieloletnim kierownikiem
zespo³u teatralnego jest polonistka
szko³y, pani profesor Maria Iwanowa.
Symboliczne by³o to, ¿e jako pierwsi do
nauczycieli przemówi m³odzi – ci,
których oni ucz¹ i wychowuj¹.

„Niech nasz Nauczyciel, nasz Mistrz
Jezus Chrystus pomaga wam i b³ogo-
s³awi w tej tak wa¿nej i odpowiedzialnej
pracy”, - tak mówi³ na rozpoczêcie
spotkania ks. arcybiskup Mieczys³aw
Mokrzycki.

Nastêpnie z krótkim koncertem
kolêd wyst¹pi³ chór „Sursum corda” z
Sambora pod dyrekcj¹ Krystyny Husarz.

„¯yczê, aby ten rok by³ dla polskiego
szkolnictwa lepszy od tego, który min¹³,
- z tymi s³owami zwróci³ siê do nauczy-
cieli i wychowawców m³odego pokole-
nia Polaków konsul RP we Lwowie
Marcin Ziniewicz. - ¯yczê, ¿ebyœmy
rozwi¹zali wszystkie sprawy, zwi¹zane
z Centrum Metodycznym Nauczania
Jêzyka i Kultury Polskiej oraz doczeka-
liœmy rejestracji polskich szkó³ sobot-
nich. Miejmy nadziejê, ¿e w³adze
ukraiñskie bêd¹ bardziej przychylnym
okiem patrzeæ na nasze szkolnictwo.
¯yczê, ¿eby równie¿ sytuacja materialna
nauczycieli, pracuj¹cych spo³ecznie,
by³a lepsza.”

„Jestem niezmiernie wdziêczny
wszystkim tu obecnym, ¿e mo¿emy raz
do roku siê spotkaæ we Lwowie. Zawsze
spotykamy siê najpierw w Katedrze -
mówi³ do zebranych Adam Ch³opek,
dyrektor Centrum Metodycznego
Nauczania Jêzyka i Kultury Polskiej z
siedzib¹ w Drohobyczu, redaktor
naczelny pisma „G³os Nauczyciela” -
Zbieramy siê co roku, najpierw by³o nas
niedu¿o – dziœ jest kilkadziesi¹t osób.
Nauczyciele reprezentuj¹ obwody:
lwowski, stanis³awowski, tarnopolski,
czerniowiecki, ¿ytomierski, chmielnicki.
Z pewnoœci¹, mog³oby nas byæ wiêcej,
ale droga doœæ daleka.”

Nauczyciele propaguj¹ jêzyk i kul-
turê polsk¹. Czêsto to bywa trudne, nie
s¹ rozumiani. Jan Pawe³ II mówi³:
„Jestem synem narodu, który przetrzy-
ma³ najstraszliwsze doœwiadczenia
dziejów, który wielokrotnie s¹siedzi
skazywali na œmieræ, a on pozostawa³
przy ¿yciu i pozosta³ sob¹. Zachowa³
w³asn¹ to¿samoœæ i zachowa³ poœród
rozbiorów i okupacji swoj¹ suwerennoœæ
w oparciu o w³asn¹ kulturê, która okaza³a
siê w tym wypadku potêg¹, wiêksz¹ od
tamtych potêg.” To s¹ bardzo wa¿ne
s³owa dla Polaków na Ukrainie. Kiedyœ

na Ukrainie by³y jedynie dwie szko³y z
polskim jêzykiem nauczania, a szko³a
nr 10 by³a podstawowa, a nie œrednia.
Poza tymi placówkami nie by³o ¿adnej
innej. Dziœ jest rozbudowany ca³y
system kszta³cenia w jêzyku polskim
dzieci i m³odzie¿y.

„Kiedyœ mi mówiono, ¿e jestem
„konserwa”, bo trzymamy siê Koœcio³a.
– kontynuowa³ Adam Ch³opek. - Ale:
„Panie, do kogo pójdziemy, Ty masz
s³owa ¿ycia wiecznego.” Te s³owa s¹
naszym has³em i drog¹. Tylko na
fundamencie Koœcio³a mo¿emy coœ
wybudowaæ. Mo¿e wygl¹damy na
s³abych i marnych, ale jesteœmy mocni
w Nim. A za nami s¹ tysi¹ce uczniów”,
- zakoñczy³  pan  Adam.

Jesteście sługami Słowa...
W imieniu Wy¿szego Seminarium

Duchownego i jako gospodarz powita³
zebranych ks. Miros³aw Hanus, prefekt
Seminarium: „ Wy wszyscy jesteœcie s³u-
gami S³owa, uczycie jêzyka ojczystego,
jêzyka przodków. ̄ yjemy dziœ w takim
œwiecie, ¿e s³owo kosztuje najmniej!
Macie strzec wartoœci s³owa, ma siê ono
staæ cia³em. S³owo, którego uczycie,
którego strze¿ecie, tworzy cz³owieka.
Chcia³bym wam ¿yczyæ odwagi i wiary,
aby wam nikt nie mówi³, ¿e wasze
powo³anie i wasze zadania s¹ ma³o
wa¿ne. ¯yczê, by nikomu z was nie
zabrak³o wiary w sens tego, co robicie.
Przez wasze s³owo powstanie nowe
ludzkie plemiê i nowe zdrowe pokolenie,
które bêdzie prowadzi³o œwiat ku
przysz³oœci. Œwiat, w którym zabraknie
s³ug s³owa i jego nauczycieli, nie bêdzie
mia³ przysz³oœci, bo bêdzie œwiatem
technokracji, a nie cz³owieka. Sk³adam
wielk¹ wdziêcznoœæ za wasze poœwiê-
cenie, powo³anie i za wielk¹ s³u¿bê.
Niech Bo¿e Dzieciê – S³owo, które sta³o
siê Cia³em, zamieszka w sercu ka¿dego
z was. ¯yczê wiary, która potrafi góry
przenosiæ, nadziei, która nigdy
cz³owieka nie zawiedzie i mi³oœci, która
nas wszystkich prowadzi do Niego.
¯yczê naprawdê wszystkiego najlep-
szego w Roku Pañskim 2008”.

Potem nauczyciele dzielili siê ze
sob¹ op³atkiem i ¿yczyli sobie nawzajem
wszystkiego, co najpiêkniejsze... Oby siê
to spe³ni³o... Kiedyœ w jednym z progra-
mów radiowych podano ranking zawo-
dów, które na Ukrainie s¹ uwa¿ane za
najbardziej presti¿owe. Jeœli chodzi o
tzw. bud¿etówkê, to zawód lekarza
znalaz³ siê w pierwszej czwórce (po
prokuratorze, sêdzim i adwokacie),
natomiast zawód nauczyciela – o zgrozo!
– jest trzeci od koñca listy. Po nim siê
uplasowa³y woŸny i sprz¹taczka. Miej-
my nadziejê, ¿e niebawem sytuacja
pedagogów, kszta³c¹cych przysz³e
pokolenia, siê zmieni, a nauczyciele
jêzyka, historii, kultury polskiej, nie
bêd¹ mieli ¿adnych utrudnieñ w swej
pracy.

Je¿eli wœród Czytelników „Ku-
riera Galicyjskiego”, mieszkaj¹-
cych na Ukrainie, we Lwowie i
na Ziemi Lwowskiej s¹ osoby,
które walczy³y na frontach II

Zapraszamy kombatantów
wojny œwiatowej lub te¿ takie,
które doœwiadczy³y przeœlado-
wañ i represji, chcielibyœmy je
poznaæ. Prosimy o kontakt:

Stanis³awa Kalenowa
prezes Stowarzyszenia Polskich

Kombatantów i Osób
Represjonowanych we Lwowie

tel.: (032) 275-93-94
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Długa droga do Karty Polaka
(cd. numeru poprzedniego)

Pamiętacie ten czas?

STANIS£AW DURYS

S¹ w naszym zak³adzie Polacy,
którzy nawet skoñczyli szko³ê polsk¹
lub przyjechali z innych obwodów
Ukrainy, ale tak dalece  nie identyfikuj¹
siê tak z polskoœci¹, ¿e nawet nie da siê
ich rozpoznaæ. Mo¿e to i dobrze, bo
spokojnie pracuj¹ i nie maj¹ tych k³o-
potów, które mam ja. Taka postawa
Polaków jest spostrzegana we Lwowie,
bo to czasem jedyna droga do zrobienia
kariery. Taki cz³owiek ma szansê na to,
by nie zostaæ zredukowanym przy
pierwszej okazji redukcji w zak³adzie
nawet wbrew temu, ¿e jest siê dobrym
fachowcem, natomiast w miejsce
fachowca przyjmuj¹ byle kogo. No s¹ i
tacy Polacy, którzy wstydzili siê
polskoœci, nawet jêzyka swoich
przodków, bo to nie by³o modne, a teraz
na tym robi¹ wielkie interesy,
zainteresowali siê, bo to przynosi
dochody, otwiera drzwi do nowych
mo¿liwoœci. Nie myœlcie sobie, ¿e to  jest
ilustracj¹ do s³ów Pisma Œwiêtego:
„ko³aczcie, a otworz¹ wam”. Pan Bóg
nie rychliwy, ale sprawiedliwy.

W poprzednim numerze „Kuriera
Galicyjskiego” wspomnia³em o spotka-
niach literackich, historycznych, ge-
ograficznych, które potrzebowa³y
potwierdzeñ praktycznych. Wtedy
wyruszaliœmy w teren. Wynajmowa-
liœmy ciê¿arówkê z zamontowanymi
³awkami na górze, ka¿dy zabiera³ ze sob¹
koc, ¿eby by³o miêkko siedzieæ, a póŸ-
niej pole¿eæ na ziemi i tak wyruszaliœmy
na wycieczki, czasem nawet mijaliœmy
odleg³oœæ 200 – 300 km. Organizatorem
tych wycieczek by³ wspania³y nauczyciel
fizyki z „trzydziestki” pan Bronis³aw
Krzysztoforów. By³ bardzo lubiany
przez m³odzie¿. Starsi koledzy i kole-
¿anki w latach 60 (tzn. rok 1963 – 1965)
jeŸdzili z nim  na Krym, Kaukaz i w
ci¹gu kilku tygodni wêdrowania dzikimi
œcie¿kami, przyje¿d¿ali wypoczêci,
zachwyceni przyrod¹ i zabytkami tych
terenów, gdzie kiedyœ mieszka³o du¿o
Polaków. Np. piêkna fontanna w Bach-
czysaraju, gdzie zawsze le¿¹ dwie ró¿e

bia³a i czerwona. Przez kogo zosta³y tam
po³o¿one po raz pierwszy? To jest dla
was zagadk¹, Drodzy Czytelnicy
„Kuriera Galicyjskiego” (mo¿ecie przy
okazji umieœciæ swoje odpowiedzi pod
tytu³em „D³uga droga do Karty Polaka”)
i drugie pytanie: kim by³ A. Gribojedow
(proszê podaæ jego prawdziwe nazwisko
i narodowoœæ), w jakich okolicznoœciach
zgin¹³ i gdzie zosta³ pochowany? Za-
praszamy do udzia³u.

Po raz pierwszy, latem 1965 r., z gru-
p¹ pana Bronis³awa wyruszy³em na
Huculszczyznê. Zwiedzaliœmy tam
piêkne cerkwie huculskie i poznawa-
liœmy tradycje miejscowych ludzi. Na
d³u¿sze wycieczki jeŸdziliœmy w dniach
1-2 maja, je¿eli dodatkowo by³a wolna
sobota i niedziela lub w dniach 7-8
listopada. Z czasem otrzymaliœmy
mo¿liwoœæ wynajmowania autokarów
na przedsiêbiorstwach lub w biurach
turystycznych. Po za³atwieniu odpo-
wiednich dokumentów, potrzebnych do
wyjazdów kilkudniowych, œmia³o
wyruszaliœmy w podró¿. Dokonywano
rezerwacji hoteli, które znajdowa³y siê
na naszej trasie, jedzenie zabieraliœmy
ze sob¹ albo jedliœmy w okolicznych
sto³ówkach lub restauracjach. Je¿eli
chodzi o koszty,  to nie by³o to zbyt
drogo i by³o nas na to staæ.

W jedn¹ z pierwszych d³u¿szych
wycieczek wyruszy³em na wiosnê w
grupie pana Bronis³awa. Zwiedzaliœmy
Kamieniec Podolski, Mohilów Podolski,
Jampel, czyli jechaliœmy tras¹ Sienkie-
wiczowsk¹ (a propos, by³ to rok Mile-
nium Chrztu Polski). Nastêpnej jesieni

wyruszyliœmy tras¹ S³owackiego, czyli
Olesko, Podhotrce Radziwi³³ów, £awry
w Poczajowie, Krzemieniec, gdzie po-
znaliœmy piêkn¹ pani¹ Irenê Sendeck¹
– duszê Krzemieñca, dziêki której
utrzyma³a siê tam polskoœæ. Ka¿dy
kolejny raz, gdy tam przyje¿d¿aliœmy,
chodziliœmy z p Iren¹ na grób matki
S³owackiego, Salomei Becu, przy
którym odczytywano jeden z listów J.
S³owackiego do niej. Ksi¹¿kê z listami
otwierano na chybi³ trafi³, nie celowo
odczytywano jakiœ przeznaczony list.
Tekst listu by³ po prostu aktualny do tej
sytuacji, w jakiej znajdowaliœmy siê.
Nastêpnie jechaliœmy do Winnicy,
Humania. Piêkny park Zofijówkê, który
za³o¿y³ Potocki dla swojej drugiej ¿ony
Zofii, poznawaliœmy póŸnym piêknym
jesiennym wieczorem, szelest z³otych
liœci pod nogami, szum przeró¿nych
wodnych wodospadów, pohukiwanie
puchaczy i na reszcie na górze spo-
strzegamy ogromne jezioro, w którym
mo¿na zobaczyæ odzwierciedlenie nieba
z gwiazdami i ksiê¿ycem, a po œrodku
jeziora jakby zawieszona miêdzy
niebem a jeziorem, altana zakochanych.
Chce siê tylko siedzieæ w niej i marzyæ,
ws³uchiwaæ siê w szum drzew, które
czasami niby stêkaj¹ jak ludzie, wycie
upiorów, które przynosi ludzkoœci
klêskê. Te jary humañskie wiele
pamiêtaj¹...

Wracamy z parku, tu¿ przed
wyjœciem przed pawilonem „Flory”
znajduje siê dolne jezioro na œrodku
którego le¿y skrêcona ¿mija wykuta z
¿elaza, a z jej paszczy uniesionej do góry

Korostów. Apel wieczorny, 1960 r.

Kuchnia w Tuchli

tryska fontanna na wysokoœci do 24
metrów. Jest ona po³¹czona z górnym
jeziorem za pomoc¹ rur i dzia³a na
podstawie zasilania po³¹czonych
naczyñ. Stoimy w grocie zakochanych i
s³uchamy odg³osu kapi¹cej wody, jakby
p³aczu dziewicy. Wracamy na nocleg do

hotelu, a z rana wyruszamy w drogê
powrotn¹, zwiedzaj¹c po drodze histo-
ryczne zamki i pa³ace.

Na wiosnê wyruszyliœmy do Pusz-
czy Bia³owieskiej i do Grodna. W
Grodnie zwiedziliœmy miasto, domek
Elizy Orzeszkowej, przed którym znaj-
duje siê jej popiersie. Nie dopisa³a jednak
nam pogoda.

Na takie wycieczki wyje¿d¿a³o do
40 osób. By³a to nie tylko m³odzie¿, a
równie¿ starsza inteligencja, która we
Lwowie prowadzi³a wyk³ady. Pamiê-
tam, podczas dwóch wycieczek zabrak³o
miejsca w autokarze, tylu by³o chêtnych,
musieliœmy zamawiaæ jeszcze jeden
autobus PAZ, by zabraæ wszystkich
chêtnych i nikogo nie obraziæ.

Chcê zwróciæ szczególna uwagê na
to, ¿e ludzie traktowali jeden drugiego z
powag¹, czego nie mo¿na powiedzieæ o
stosunkach w czasach dzisiejszych. Np.
by wst¹piæ do nowo upieczonego tzw.
PTTK, nale¿y wp³aciæ wpisowe w
wysokoœci 100 grywien, a nastêpnie
p³aciæ po 25 grzywien co trzy miesi¹ce,
bo inaczej na swoje „histeryczne”
wyk³ady nie zaprosz¹. Coœ takiego nigdy
by sobie nie pozwoli³ ¿aden z naszych
profesorów – prelegentów, to oni w³aœnie
ich s³uchacze byli kontynuatorami
dawnego PTTK. I my chcemy w taki

sposób wyszkoliæ nasz¹ m³od¹ kadrê
Polaków? Raczej wychowamy cyników
i dorobkiewiczów. Zadaniem tych
wyk³adowców jest przyjœcie na wyk³ad,
przekazanie maksimum informacji z
historii, literatury, sztuki itp. Polska i
Ukraina chyba wystarczaj¹co przekaza³a

kosztów na robienie ich doktoratów?
Czy mo¿e to robili dla w³asnej rekla-
my? No i nasi Lwowiacy dostarczyli im
du¿o materia³ów i w³asnego czasu,
tylko po to by nauczali dzieci i  m³odzie¿
studenck¹.

Jedn¹ z takich ostoi polskoœci by³
Teatr  Polski we Lwowie, w  którym  mo¿na
by³o obejrzeæ sztukê polsk¹, dziêki
ofiarnej pracy wielu ludzi tamtego
pokolenia, ale warto podkreœliæ, ¿e wœród
m³odzie¿y nie by³o wielu chêtnych do
zasilania szeregów tej placówki. By³ taki
czas, ¿e teatr by³ zasilany przez stu-
dentów z Polski, którzy studiowali na
uczelniach lwowskich, ale te¿ do pew-
nego czasu, kiedy to g³upota hegemona
postara³a siê zrujnowaæ wieloletni trud
Polaków na niwie teatralnej Melpomeny.
Tu te¿ opatrznoœæ Boska czuwa³a nad
polskoœci¹. Wielu cz³onków teatru by³a
zmuszona opuœciæ go z powodów poli-
tycznych i wyjechaæ do Polski wraz ze
Zbigniewem Chrzanowskim, re¿yserem
i kierownikiem. Popiera³ jego œwiêtej
pamiêci Walery Bortiakow, a dyrektor
Budynku Nauczycieli pani £arysa
Swerd³yk nie wyrzuci³a na bruk reszty
zespo³u teatralnego, ale odwrotnie,
pomog³a przetrwaæ teatrowi polskiemu
do lepszych czasów.

cdn.

POLSKIE TOWARZYSTWO
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ПОЛЬСЬКЕ НАУКОВЕ
ТОВАРИСТВО У ЖИТОМИРІ
POLISH SCIENTIFIC SOCIETY

IN ZHYTOMIR
ul. Witruka 55, 10009. ¯ytomierz

tel/fax.: (0412) 39 85 49,
www.ptnz.org.ua,

adres korespondencyjny: 10024,
¯ytomierz, s/p 48, e-mail: ptnz@op.pl

¯ytomierz, 22.01.2008 r.
Szanowni Pañstwo,
z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w

ramach projektu edukacyjnego „Pade-
rewski”, który koordynuje Gdañska Fun-
dacja Oœwiatowa, zdolna m³odzie¿ z
Ukrainy, która interesuje siê Polsk¹, ma
mo¿liwoœæ nauki w niepublicznych szko-
³ach w Polsce.

Program „Paderewski” — to propo-
zycja oœwiatowa, która jest dostosowy-
wana do ka¿dego ucznia indywidualnie,
w celu podniesienia wiedzy uczniów z
jêzyka polskiego do poziomu i wymogów
polskiej matury, co stwarza mo¿liwoœæ
nauki na studiach wy¿szych w Polsce. Po
jednym albo dwóch semestrach nauki w
Polsce, uczniowie z Ukrainy wracaj¹ do
swoich szkó³ i zdaj¹ maturê ukraiñsk¹. W
niektórych przypadkach, je¿eli uczeñ
dobrze w³ada jêzykiem polskim oraz
programy szkó³ polskiej i ukraiñskiej s¹
do siebie zbli¿one, ma on mo¿liwoœæ
zdawaæ egzaminy na studia wy¿sze w

Nauka w niepublicznych szkołach w Polsce
Polsce. Mamy nadziejê, ¿e po pobycie w
szkole polskiej uczestnicy programy
„Paderewski” stan¹ siê osobami, które
wnosz¹  nowe wartoœci w  swoje  œrodowiska.

Dla wszystkich uczniów bêdzie
obowi¹zkow¹ nauka jêzyka angielskiego.
Uczestnicy programu bêd¹ mieli mo¿li-
woœæ nauki w klasach dwujêzycznych,
gdzie czêœæ przedmiotów wyk³adana jest
w jêzyku angielskim.

Proponujemy mo¿liwoœæ nauki jêzy-
ków obcych: niemieckiego, francuskiego,
hiszpañskiego, rosyjskiego, szwedzkiego,
w³oskiego. Poziom nauki jest dostoso-
wywany do poziomu wiedzy ucznia.
Przygotowujemy uczniów do zdawania
egzaminów na certyfikaty miêdzynaro-
dowe z jêzyków obcych (FCE, CAE, CPE,
TOEFL, ZD, ZMP, DELE, DELF), oraz
do egzaminu amerykañskiego SAT
(standardowy egzamin do wiêkszoœci
uniwersytetów USA).

Program jest realizowany w liceach
niepublicznych Województwa Pomor-
skiego: Gdañskim Liceum Autonomicznym
i Sopockim Liceum Autonomicznym.
Opiekun szkolny systematycznie zbiera
opinie nauczycieli o pracy uczniów oraz
kontaktujê siê z rodzinami, w których
dzieci mieszkaj¹, w celu diagnostyki
problemów i potrzeb, które wynikaj¹.
Nauczyciele, którzy pracuj¹ z uczestni-

kami programu „Paderewski”, poœwiêcaj¹
im dodatkowy czas, potrzebny dla wyrów-
nania ró¿nicy w programach szkolnych i
podo³ania problemów jêzykowych.

Osoby, bior¹ce udzia³ w programie,
mieszkaj¹ w rodzinach polskich, pokoju
szkolnym albo w akademiku. Rodziny s¹
starannie dobierane przez organizatorów
i bior¹ udzia³ w programie bez wynagro-
dzenia. Od uczestnika programu jest
oczekiwany pe³ny udzia³ w ¿yciu rodziny.
Ka¿da rodzina zapewnia trzyrazowe
wy¿ywienie oraz oddzielny pokój.

GFO udziela wsparcia, polegaj¹cego
na sta³ych konsultacjach indywidualnych
z upowa¿nion¹ osob¹, bior¹c¹ udzia³ w
programie. Ta pomoc polega tak¿e w
stworzeni programu indywidualnego dla
ka¿dego ucznia, a tak¿e w rozwi¹zywaniu
wynikaj¹cych problemów dydaktycznych
i wychowawczych ucznia, takich jak np.
zmiana rodziny przyjmuj¹cej, w przy-
padku jakichœ problemów albo konfliktów.

Osoby zainteresowane programem,
powinny dostosowaæ siê do nastêpuj¹cych
procedur rekrutacji.

WYMOGI DO KANDYDATÓW:
15-18 lat oraz wiêcej ni¿ rok nauki do
matury;
wy¿sze od przeciêtnych wyniki w nauce;
deklaracja dotrzymania  regu³, obowi¹zuj¹-
cych uczestników programu „Paderewski”;

podstawowy poziom w³adania jêzykiem
polskim;
zainteresowanie Polsk¹.

 Dla udzia³u w programie nale¿y
wype³niæ i wys³aæ pod adresem Polskiego
Towarzystwa Naukowego w ¯ytomierzu
do 15 marca nastêpuj¹ce dokumenty:
zg³oszenie kandydata w jêzyku polskim
lub angielskim, napisane przez niego
osobiœcie;
list motywacyjny kandydata w jêzyku
polskim lub angielskim, napisany przez
niego osobiœcie;
opinia ze szko³y kandydata w jêzyku
polskim lub ukraiñskim;
informacja od rodziców kandydata albo
opiekunów – w jêzyku polskim lub ukra-
iñskim.

Formularze dokumentów, które
nale¿y wype³niæ, mo¿na znaleŸæ te¿ na
stronie internetowej Polskiego Towa-
rzystwa Naukowego w ¯ytomierzu
www.ptnz.org.ua oraz - Gdañskiej Fun-
dacji Oœwiatowej www.gfo.pl

Dokumenty nale¿y wys³aæ do 15
marca pod adresem: Polskie Towarzystwo
Naukowe w ̄ ytomierzu 10024, ̄ ytomierz,
s/p 48

Zakwalifikowanie kandydatów
odbywa siê na postawie analizy podanych
dokumentów, rozmów z nauczycielami
szkó³, rodzicami i samymi kandydatami,

a tak¿e na podstawie testu pisemnego z
jêzyka polskiego.

UDZIA£ W PROGRAMIE JEST
P£ATNY. DECYZJE, DOTYCZ¥CE
WYSOKOŒCI OP£AT ORAZ ZWOL-
NIENIA OD OP£AT PODEJMUJE
GDAÑSKA FUNDACJA OŒWIATO-
WA NA PODSTAWIE WYNIKÓW,
UZYSKANYCH W DWÓCH ETA-
PACH KONKURSU

Uczestnicy programu powinni
samodzielnie ponieœæ koszty:
wyrobienia karty czasowego pobytu
(je¿eli termin wizy nie odpowiada ter-
minowi nauki);
kupna biletu na powrót do domu w koñcu
semestru;
drobnych wydatków podczas pobytu w
Polsce.

Wszystkie pytania, dotycz¹ce pro-
jektu „Paderewski” prosimy kierowaæ do
organizatorów konkursu na Ukrainie:

Polskie Towarzystwo Naukowe
w  ¯ytomierzu

tel. (0412) 39-85-49, (097) 935 89 18
(Walentyna Sytnicka)
e-mail: ptnz@op.pl

Adres do korespondencji: 10024,
¯ytomierz, s/p 48
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JURIJ SMIRNOW

Rudolf Indruch (7. 02. 1892 – 24.
01. 1927) – architekt, autor projektu
cmentarza Orl¹t we Lwowie. Urodzi³ siê
we Lwowie w rodzinie S³owaka Jana
Indrucha, zaœ matka pochodzi³a z
rodziny czeskiej. Ojciec Indrucha osiad³
we Lwowie po s³u¿bie w armii austriac-
kiej, pracowa³ na poczcie. W 1912 r.
ukoñczy³ gimnazjum realne we Lwowie
i rozpocz¹³ studia na wydziale architek-
tury Politechniki Lwowskiej gdzie, z
przerwami podczas I wojny œwiatowej,
studiowa³ 10 lat. W 1922 r. z³o¿y³
egzamin dyplomowy i otrzyma³ zawód
in¿yniera – architekta.

Podczas I wojny œwiatowej bra³
udzia³ w dzia³aniach bojowych w randze
nadporucznika saperów armii austro-
wêgierskiej. Przeszed³ ciê¿kie zapalenie
p³uc. W listopadzie 1918 r. bra³ udzia³
w walkach ulicznych we Lwowie, by³
oficerem w I pu³ku Strzelców Lwow-
skich. W 1920 r. walczy³ na froncie
polsko – radzieckim, podczas wojny
zosta³ ciê¿ko ranny, mia³ przestrzelone
p³uca. Otrzyma³ polskie i austriackie
odznaki bojowe, tak¿e Krzy¿ Obronny
Lwowa i odznakê „Orlêta”. W 1922 r.
w randze kapitana przeszed³ do rezerwy
i rozpocz¹³ pracê na wydziale archi-
tektury Politechniki Lwowskiej. Praco-
wa³ jako asystent, a od roku 1923 - jako
starszy asystent w katedrze rysunków
zdobniczych i dekoracji wnêtrz.

By³ równie¿ œwietnym malarzem,
malowa³ krajobrazy Lwowa (np. ul.
œw. Wojciecha), wystawia³ swoje prace
we lwowskim salonie Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych i na wysta-
wach Spó³ki Studentów Politechniki.
Krytyka charakteryzowa³a go jako
„bieg³ego w rysunku, œwietnego kolorystê
z twórczym zmys³em kompozycji”.
Spraw¹ ca³ego ¿ycia Indrucha by³
projekt „Cmentarz Orl¹t Lwowskich”.
W 1921 r. z inicjatywy komitetu Stra¿y
Mogi³ Polskich Bohaterów zosta³
og³oszony konkurs na projekt urz¹dzenia
polskiego cmentarza wojskowego na
terenie, który graniczy³ z Cmentarzem
£yczakowskim od strony Pohulanki.
Miejsce to by³o bardzo trudne dla
budowy nekropolii. Zbocze wzgórza
doœæ stromo schodzi³o w stronê po³ud-
niow¹, w dolinie dawniej przebiega³
strumyk. Na tym wzgórzu trzeba by³o
umieœciæ mogi³y, pomniki, budowle
monumentalne. Na konkurs wp³ynê³o
piêæ projektów.

W dniu 19. 10. 1921 r. pierwsze
miejsce zdoby³ projekt pod god³em
„Bia³e Ró¿e”. Sensacj¹ by³ fakt, ¿e
twórc¹ projektu by³ nikomu nie znany
student pi¹tego roku Politechniki, który
w³aœnie przygotowywa³ siê do z³o¿enia
ostatniego egzaminu dyplomowego.
Niektórzy fachowcy  zarzucali  projektowi
zbytni rozmach i œmia³oœæ, inni za-

RUDOLF INDRUCH – AUTOR PROJEKTU
CMENTARZA ORLĄT LWOWSKICH

Rudolf Indruch (od prawej) i jego przyjaciele z Politechniki Lwowskiej

pewniali, ¿e realizacja bêdzie zbyt
kosztowana i Lwów nie jest w stanie
jego finansowaæ. Nie zwa¿aj¹c na nie-
¿yczliwe odg³osy, SMPB zaakceptowa³o
projekt Indrucha i zawar³o z autorem
umowê o opracowaniu dok³adnych

ocenili tacy fachowcy jak W. Minkie-
wicz i A. Szyszko-Bohusz. Dominantami
projektu by³y trzy monumentalne
budowle: kaplica, katakumby i  kolumnada.
G³ówne wejœcie by³o od strony Pohu-
lanki. Pod kierownictwem Indrucha
zd¹¿ono rozplanowaæ ogólny wygl¹d
terytorium, zbudowaæ kaplicê Orl¹t
(1925 r.) i niektóre pomniki. Budownict-
wo przeci¹gnê³o siê do 1939 r. Nie
zwa¿aj¹c na skomplikowane ukszta³to-
wanie terenu, a mo¿e w³aœnie dziêki
temu Indruchowi uda³o siê unikn¹æ
monotonii, tak charakterystycznej dla
wiêkszoœci europejskich cmentarzy
wojennych tego czasu. Projekt Indrucha
zaprzecza³ niektórym stereotypom,
istniej¹cym w spo³eczeñstwie  i  dotycz¹cym

Kryzys gospodarczy pierwszej
po³owy lat 20. nie sprzyja³ posuniêciu
budownictwa we Lwowie. Architekci
nie mieli mo¿liwoœci praktycznej

realizacji swoich projektów. Z tego wiêc
powodu pisa³a „Gazeta Lwowska”:
„Twórczoœæ Indrucha w latach 1922 –
1927 ogranicza³a siê do udzia³u w kilku
projektach obiektów mieszkalnych i
wojennych i w kilku konkursach”.
Oprócz Cmentarza Orl¹t by³ realizo-

wany jego projekt pomnika poleg³ych –
na Persenkówce. Pomnik umieszczono
naprzeciwko niewielkiego budynku
dworca kolejowego. Sk³ada³ siê on z
dwu kolumn. Jedna z nich prostok¹tna,
koñczy³a siê u do³u dwoma zaokr¹glo-
nymi skrzyd³ami z tablicami, na których
wyryto nazwiska poleg³ych. Druga
kolumna, dorycka z kanelurami, jakby
wystêpowa³a do przodu i by³a zakoñ-
czona kapitelem i monumentalnym
zniczem o zmodernizowanych  kszta³tach.

Oba projekty Indurcha zosta³y
zniszczone po II wojnie œwiatowej.
Cmentarz Orl¹t by³ odbudowany w
latach 1989 – 2005 w nieco zmienionym
wygl¹dzie. Po pomniku w Persenkówce
zosta³y tylko fragmenty kolumny
doryckiej. Na zamówienie Funduszu
Kwaterunku Wojskowego Indruch
zaprojektowa³ monumentalny budynek
mieszkalny przy ul. Gródeckiej, 42,
przeznaczony dla oficerskich rodzin

pu³ku, stacjonuj¹cego w s¹siednich
koszarach. Fasada budowli odznacza siê
neoklasycznymi pilastarami o stylizo-
wanych egipskich kapitelach. Projekt

zosta³ zrealizowany w latach 1926 –
1930 ju¿ po œmierci autora.

Indruch mia³ krótkie ¿ycie.  Zmar³
we Lwowie w wieku 35 lat. Chorowa³
na gruŸlicê. Choroba by³a nastêpstwem
ciê¿kich ran, otrzymanych podczas I
wojny œwiatowej. Mieszka³ we Lwowie

przy ul. œw. Wojciecha 9 (obecnie ul.
O. Dowbusza),  a póŸniej przy ul. œw. Woj-
ciecha 4. O¿eni³ siê z Jadwig¹ Sikorsk¹
(1887 – 1977). Dzieci nie mieli. W dniu
27. 01. 1927 r. Indurch zosta³ uroczyœcie
pochowany na Cmentarzu Orl¹t. Pogrzeb
zebra³ wiele ludzi, przedstawicieli
ró¿nych organizacji spo³ecznych,
studentów, profesorów Politechniki
Lwowskiej na czele z rektorem Otto
Nadolskim. Wœród licznych kolegów i
przyjació³ by³y cz³onkowie SMPB z
prezesem Kazimier¹ Neumannow¹ i
wiceprezesem Wand¹ Masanowsk¹,
delegacja Zwi¹zku Obroñców Lwowa
z prezesem pu³kownikiem Karolem
Baczyñskim. Nad otwart¹ mogi³¹
œpiewa³ chór Techników Lwowskich.

Zniszczona mogi³a R. Indrucha
zosta³a odnowiona w czasie odbudowy
Cmentarzu Orl¹t.

kreœleñ i o kierownictwie artystycznym.
Indruch odmówi³ przyjêcia zarówno
nagrody konkursowej, jak te¿ op³at za
swoja wspó³pracê z SMPB. Wszystko
robi³ bezinteresownie i nie chcia  otrzy-
mywaæ za swoj¹ pracê ¿adnego wyna-
grodzenia. Projekt Indrucha wysoko

tego, jak maj¹ wygl¹daæ nekropolia
wojenne. W projekcie Indrucha by³
dodatkowy element, nietypowy dla
oficjalnych cmentarzy wojennych. Nie
broniono rodzinom wznoszenia pom-
ników wg indywidualnych projektów –
na grobach ich najbli¿szych.

Pomnik poleg³ych Obroñców Lwowa na Persenkówce wzniesiony wedg³ug
projektu Rudolfa Indrucha
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DZIEJE BUKOWINYWOJCIECH KRYSIŃSKI

Hospodarstwo Mołdawskie
(1340 – 1514)

Przesiedleniu z Siedmiogrodu na
Bukowinę ludu powstałego z prze�
mieszania się Daków, Getów,
Rzymian i Słowian sprzyjał król
węgierski Ludwik I. Walczył on,
posiłkując się siłami składającymi się
z ludności pochodzącej z Maramure�
szu pod wodzą wojewody Dragosza
[Dragoș] (1342 �1344), z Tatarami.
Po zwycięstwie nad Tatarami mia�
nował on  Dragosza  zarządzającym
Bukowiną, północną Mołdawią i
Besarabią i wyznaczył mu siedzibę w
Baia, zwanej wówczas Mołdawią
[Moldova].

Założycielem i pierwszym woje�
wodą Mołdawii był Bogdan I (1359�
1365). Będąc  wojewodą  maramorskim
z ramienia królestwa węgierskiego,
zbuntował się i przeszedł ze swoim
wojskiem przez Karpaty, przepędził
z Bukowiny węgierskich urzędników,
obrał sobie za siedzibę Radowce
[Rădăuţi], a w 1359 roku ogłosił
powstanie nowego państwa, które
nazwał Mołdawią od nazwy miejsco�
wej rzeki, wzdłuż której najprawdo�
podobniej zszedł z gór na Wyżynę
Suczawską. W 1360 roku Dragosz
zorganizował ekspedycję karną
przeciwko Bogdanowi. Wyprawa ta
zakończyła się zwycięstwem królew�
skiego namiestnika i przyłączeniem
ziem Bogdana do ziem Dragosza. W
ten sposób dokonało się zjednoczenie
dwóch najpoważniejszych ośrodków
władzy, tworzące podwaliny pod
średniowieczne państwo mołdawskie.

Po Dragoszu rządził Sas (ok.
1354� ok.1358), a potem jego syn
Balk [Balc] (1359). W 1364 roku
Bogdan wygnał Balka, kończąc w ten
sposób swoją walkę o tron. Państwo
Bogdana rozciągało się pomiędzy
rzekami Seretem, Suczawą i Mołda�
wą, granicząc od północy z Ziemią
Szypińską.

W 1349 roku król polski Kazi�
mierz III Wielki przyłączył Ziemię
Szypińską do Polski. Mimo to zma�
gania o uznanie zwierzchności nad
Ziemią Szypińską toczyły się pomiędzy
Polską i Mołdawią ponad 100 lat,
począwszy od 1386 roku do roku
1499, kiedy w całości przeszła pod
władanie mołdawskie.

Po  śmierci Bogdana, kiedy między
rodami Muszatów z Wołoszczyzny i
Koriatowiczów z Podola rozgrywała
się faktyczna walka o tron mołdawski,
Mołdawią rządziło kilku wojewodów.
Na krótki czas zwyciężyli Koriatowi�
cze, wskutek czego wojewodą moł�
dawskim został książę litewsko�ruski
Jerzy Koriatowicz (1373�1374).
Przesunął on granice Mołdawii na
północy aż do Chocimia, czego
możemy się dowiedzieć z kroniki
prawosławnego metropolity moł�
dawskiego, podlegającego patriarsze
z Ochrydy (Macedonia).

Piotr I Muszat [Petru I Musat]
(1374—1391), wygnał Jerzego z
Mołdawii i rozpoczął prawie 200�
letni, bo trwający do 1552 roku okres,
w którym Mołdawią rządził ród
Muszatów (Muszatynów). Sytuacja
polityczna była trudna, bo z trzech
stron zagrażali mu sąsiedzi. Od
południa Turcy, którzy w 1386 roku
podbili Serbię i coraz bardziej byli
zainteresowani Mołdawią. Od
zachodu cały czas zgłaszał pretensje
do ziemi mołdawskiej, zasiedlonej
licznymi węgierskimi poddanymi,

król węgierski Zygmunt I Luksem�
burski. Od północy, po zawarciu
umowy w Krewie, w 1385 roku pow�
stało wielkie i silne państwo polsko�
litewskie. W takiej sytuacji wojewoda
Piotr dokonał wyboru i postanowił
oprzeć się na Polsce. Nie było w tym
nic dziwnego, ponieważ łączyły go
zażyłe stosunki z Jagiełłą, który w
dokumencie z Łucka nazywa go „pan
Pietr, wojewod Mołdawy, zat’ i
pryjatel nasz”. (Zięć? � chodzi tu
najprawdopodobniej o córkę Jagiełły
urodzoną na Litwie jeszcze przed
jego ślubem z Jadwigą). Po ostatecz�
nym przyłączeniu Rusi Halickiej do
Polski, w 1387 roku, we Lwowie,
wojewoda Piotr złożył hołd królowej
Jadwidze i Władysławowi Jagielle.
Przysięgę wierności przyjął metropo�
lita Cyprian. Zgodnie z traktatem
Mołdawia miała wspierać Polskę w
wyprawach wojennych, w zamian
Polska miała bronić Mołdawii w razie
napadu wrogów. Mołdawia zachowy�
wała  przy   tym wewnętrzną  autonomię
i mogła samodzielnie prowadzić
politykę zagraniczną. Zależność od
Polski była więc w gruncie rzeczy
formalna, nakładała jednak wymóg
złożenia hołdu przez każdego woje�
wodę. Zwierzchność Polski, która
trwała prawie 100 lat, nie zawsze była
akceptowana przez kolejnych
hospodarów mołdawskich, którzy
niejednokrotnie występowali zbrojnie
przeciwko swojemu protektorowi.

Ten zdolny władca mołdawski
rozpoczął budowy zamków obron�
nych w Cecynie, Chocimiu, Suczawie
i Scheia. Stolicą państwa za jego
panowania był rodzinny Seret. W
1388 roku przeniósł on stolicę z
Seretu do Suczawy, która pozostała
nią aż do 1565 roku, kiedy to stolicę
przeniesiono do Jass.

Brat Piotra, Roman I Muszat
[Roman I Musat] (1391 – 1393,
1399 – 1400) zasłynął z poszerzenia
ziem mołdawskich „od gór aż do
Czarnego Morza”. Wspierał on
niezależnych kniaziów podolskich,
którzy sprzeciwiali się Witoldowi,
Wielkiemu Księciu Litewskiemu,
chcącemu ich pełnego podporządko�
wania i uczynienia z nich swoich
namiestników. Na skutek przegranej
przez Romana I wojny w 1393 roku
odsunięto go od władzy, a Mołdawia
straciła Pokucie.

Między dwoma okresami pano�
wania Romana I na tronie wojewody
zasiadał Stefan I [Ștefan I] (1393�
1399).

W XV wieku w Mołdawii dokonał
się wielki przełom polityczny,
kulturalny, ekonomiczny i socjalny.
Spowodowało to wzrost znaczenia
państwa i doprowadziło, choć na
krótki czas, do pełnej jego niezależ�
ności. Wszystko to Mołdawia za�
wdzięczała swoim dwóm światłym
hospodarom – Aleksandrowi Dobre�
mu i Stefanowi Wielkiemu.

Aleksander Dobry [Alexandru cel
Bun] (1401�1432) starał się spra�
wować władzę pokojowo. W 1408
roku zawarł umowę z kupcami
lwowskimi, nadając im przywileje
handlowe i celne. Dla potwierdzenia
tej umowy ogłosił, że cło dla przewo�
zu towarów przez miasta: Suczawę,
Czerniowce, Seret, Mołdawicę,
Dorohoi, Baia, Cetatea Albă (Biało�
gród, Akerman), Chocim i inne
wynosić  będzie: „od wozu  niemieckiego
4 grosze, od wozu ormiańskiego 6

groszy, od sztuki bydła 1 grosz, od 10
świń 1 grosz, a od konia czy kobyły 2
grosze...” Pismo to znajduje się w
archiwum miasta Lwowa.

W 1410 roku Aleksander podesłał
królowi Jagielle jedną formację
swoich wojsk, która odznaczyła się w
bitwie pod Grunwaldem.

W 1411 roku czynił starania o
zawarcie sojuszu obronnego z Polską
przeciwko Węgrom. Ale już jesienią
tego roku król polski Władysław II
Jagiełło rozpoczął rozmowy z królem
węgierskim Zygmuntem I Luksem�
burskim dotyczące zawarcia pokoju i
współpracy. W konsekwencji skoń�
czyło się tak, że podczas spotkania w
Lubowli (Stara Ľubovňa, Słowacja),
król Zygmunt uznał zwierzchność
Polski nad Mołdawią, z zastrzeże�
niem, że na  wypadek śmierci  któregoś
z królów mieszana komisja miałaby
wyznaczyć zakres praw i zwierzch�
ności nad terytorium Mołdawii. Do
tego czasu Aleksander został zobo�
wiązany do wspierania wojsk
węgierskich przeciwko Turkom. W
przypadku uchylania się od wsparcia
miał zostać pozbawiony władzy, a
Mołdawia miała zostać podzielona
pomiędzy Polskę i Węgry. Wtedy też
po raz pierwszy użyto w roli nazwy
własnej określenia Bukowina.
Aleksander w 1431 roku napadł na
Podole, gdzie został pokonany przez
wojska polskie. Mimo to spowodował
przyłączenie do Mołdawii całej doliny
Czeremoszu i północno�zachodniej
części Ziemi Szypińskiej.

Najwięcej jednak uwagi Aleksan�
der poświęcał sprawom kościelnym.
Do jego czasów wyznawcy prawo�
sławia z  terenów dzisiejszej  Bukowiny
i Mołdawii podlegali pod zwierzch�
nictwo metropolitów halickich (do
1340 roku metropolii w Ochrydzie).
Aby uniezależnić cerkiew mołdawską,
ustanowił niezależną metropolię w
Suczawie (1401) i biskupstwo w
Radowcach, któremu podlegała
większa część Bukowiny. W celu
podniesienia prestiżu religijnego
sprowadził do Suczawy ciało św. Jana
Nowego, który z czasem stał się
patronem całego kraju. Także z
czasów jego panowania mamy
informacje o powstaniu pierwszych
szkół cerkiewnych na Bukowinie: w
Radowcach i Suczawie.

Po śmierci Aleksandra przez 25
lat trwała bezpardonowa walka o tron
Mołdawii, w której uczestniczyła
również Polska. Zwiększało to
zagrożenie ze strony Porty Ottomań�
skiej, która po zwycięstwie pod

Warną w 1444 roku miała otwartą
drogę na północ do Mołdawii i
Węgier. Turcy po tym zwycięstwie
zajęli nowe tereny, skutkiem czego
hospodar Piotr Aron [Petru Aron],
młodszy syn Aleksandra Dobrego,
zawarł traktat, w którym zobowiązał
się do wypłacania Turkom haraczu w
zamian za pokój i opiekę (1455).
Układ ten wywołał wielkie niezado�
wolenie w całej Mołdawii, co umoż�
liwiło przejęcie tronu Stefanowi III
Wielkiemu [Stefan III cel Mare și
Stant] (1457�1504), synowi Bog�
dana II (1449�1451), podstępnie
zabitego przez Piotra Arona. Zapew�
niwszy sobie poparcie bojarów i
metropolity suczawskiego Teokista,
Stefan pokonał Piotra Arona w bitwie
pod Dolhești i objął tron mołdawski
12 kwietnia 1457 roku.

Stefan Wielki w ciągu swojego,
trwającego 47 lat, panowania dopro�
wadził Mołdawię do rozkwitu
kulturalnego, rozszerzył jej granice i
osiągnął niezależność kraju. Na
samym początku starał się ustalić
pokojowe stosunki z sąsiadami. Nie
przeszkodziło mu to rozpocząć wojny
z Turcją w sojuszu z Władem Palow�
nikiem [Vlad Ţepeș], wojewodą
Muntenii. Przyłączył wtedy do
Mołdawii Białogród i Kilię, uzyskując
dostęp do Morza Czarnego. Za
namową Piotra Arona węgierski król
Maciej Hunyady Korwin (1458�
1490) usiłował odzyskać dla niego
Mołdawię i ruszył ze swoim wojskiem
przez Karpaty na Stefana Wielkiego.
W bitwie pod Baia (1467) doznał
jednak dotkliwej porażki. Mimo to
hospodar Stefan Wielki z własnej
inicjatywy uznał zwierzchność
Węgier w zamian za sojusz przeciw
Turcji, co przyczyniło się do
pokonania wojsk tureckich w 1475
roku w bitwie pod Vaslui. W następ�
nym roku, Turcy pod przywództwem
sułtana Mehmeda II znowu napadli
na Mołdawię i pokonali Stefana
Wielkiego w bitwie pod Războieni
koło Neamţ. Pustosząc wszystko po
drodze, dotarli do bram Suczawy,
skąd zostali odparci. Turcja jednak nie
rezygnowała. Chcąc ukarać hospo�
dara za ciągłe napady na Wołosz�
czyznę, która uznała zwierzchność
turecką, ponownie w 1484 roku
wojska tureckie dowodzone przez
sułtana Bajazyda II najechały Mołda�
wię. Tym razem Turcy zdobyli
Suczawę, spalili ją i wymogli na
Stefanie Wielkim zwrot Białogrodu i
Kili. Zdesperowany hospodar moł�
dawski złożył, w treści swojej dość
upokarzający, hołd przed królem
Kazimierzem IV Jagiellończykiem w
Kołomyi, co dało mu czas konieczny
do odbudowania sił nadwątlonych
walkami i sojusz obronny przeciwko
wszystkim nieprzyjaciołom Mołdawii.

W 1489 roku wybuchły na pogra�
niczu Bukowiny i Galicji bunty
chłopskie  pod  przywództwem Dymitra
Muchy. Hospodar mołdawski, zer�
wawszy przysięgę wierności złożoną
koronie  polskiej, pomógł buntownikom
i pozwolił, by Mucha na czele
dziesięciu tysięcy ludzi ruszył na
Pokucie. Zniszczenia sięgały aż do
Halicza i Rohatyna i były tak znaczne,
że według kronikarzy panowie polscy
„musieli iść na żebry”. Większość
łupów została przewieziona na
Bukowinę i dalej w głąb Mołdawii.
Wtedy po śmierci Macieja Korwina
w 1490 roku, wykorzystując  węgierskie

wewnętrzne nieporozumienia, Stefan
Wielki odłączył się spod opieki Węgier
i Mołdawia stała się całkowicie
niezależnym krajem. Na polską od�
powiedź daną buntownikom nie
trzeba było długo czekać, skutkiem
czego duża ilość chłopstwa uciekła i
osiedliła się na Bukowinie, czemu
sprzyjał hospodar. Wykorzystując te
walki, w 1491 roku Stefan Wielki
napadł na Pokucie i zdobył Halicz,
Kołomyję i Śniatyń.

Po śmierci Kazimierza IV Jagiel�
lończyka na tron polski wstąpił Jan I
Olbracht, który, chcąc otworzyć drogę
handlową przez Multany do portów
czarnomorskich, postanowił  wyruszyć
przeciw Turcji. Na drodze stał mu
hospodar mołdawski, którego należało
ukarać za ciągłe napady na Pokucie,
jak też za związek z Węgrami (1492),
nawet już nie wspominając o zerwa�
niu „przysięgi wierności” złożonej w
Kołomyi. Dlatego też w 1497 roku
Jan I Olbracht zebrał wojska i
wyruszył na Bukowinę. Przez ponad
miesiąc bezskutecznie oblegał
Suczawę. Nic nie uzyskawszy, król
zarządził odwrót. Podczas drogi
powrotnej na niczego nie spodzie�
wających się Polaków napadł z
zasadzki Stefan Wielki w lasach pod
Koźminem [Cosmin] nieopodal wsi
Hliboka [Adâncata] i zadał znaczne
straty. Mimo to wojska polskie nie
poniosły klęski, jak to potem
przedstawiali w Polsce niechętni
królowi wielmoże. Zapewne od nich
pochodzi też powiedzenie, że „za
króla Olbrachta wyginęła szlachta”,
które weszło na stałe do tradycji
historycznej. Zaś dwadzieścia tysięcy
wziętej do niewoli szlachty polskiej
musiało zaorać całe pole walki i
posadzić tam las. Do dziś znany jest
on jako „Koźmiński Las” [Codrul
Cosminului] lub „Czerwona
Dąbrowa” [Червона Діброва].

Po tym zwycięstwie Stefan Wielki
ponownie napadł na ziemie polskie
w 1498 roku, grabiąc i paląc miasta
Trembowlę, Buczacz, Podhajce i
Halicz. Zabrał ze sobą także około stu
tysięcy brańców, których potem
osiedlił w Mołdawii. Zawarty w 1499
roku traktat polsko�mołdawski
wyłączał Mołdawię spod opieki
polskiej, jednocześnie tworząc zręby
sojuszu antytureckiego, w którym
Mołdawia miała równorzędne
miejsce obok Polski, Węgier i Litwy.

Wtedy też ustalona została gra�
nica mołdawsko�polska praktycznie w
pełni pokrywająca się z późniejszą
granicą galicyjskobukowińską za
czasów austriackich.

Z następcą Jana I Olbrachta,
królem Aleksandrem I Jagiellończy�
kiem, hospodar Stefan Wielki chciał
żyć w zgodzie. Granicę pomiędzy
Polską a Mołdawią mieli wytyczyć ze
strony mołdawskiej komendanci
miast Chocimia i Czerniowiec, a ze
strony polskiej namiestnicy wojsk
stacjonujących w Kamieńcu Podol�
skim. W 1501 roku hospodar uspra�
wiedliwiał się przed królem, że nie
mógł przybyć na jego koronację, bo
przede wszystkim baczył nad całością
granic, by „zwierzchność Mołdawii
nad  Bukowiną była faktyczna” (tu
po raz kolejny występuje nazwa
Bukowiny dla oznaczenia terytoriów
nad Prutem, Czeremoszem, Seretem
i Suczawą). Skorzystał też na
wojnach polsko�moskiewskich i w
1502 roku ponownie przyłączył
Pokucie do Mołdawii aż po Halicz.
Węgrzy bezskutecznie usiłowali
pośredniczyć między Polską i Moł�
dawią w sprawie Pokucia i Bukowiny,
którymi Stefan Wielki władał do

Wojewoda Stefan III Wielki i Święty.
Ikona namalowana w monastyrze
Kutna
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swojej śmierci w dniu 2 lipca 1504
roku.

W sprawach wewnętrznych
Stefan Wielki sporo uwagi poświęcał
Kościołowi. Ufundował wiele cerkwi
i monastyrów. Poszerzył i rozbudował
zamek w Suczawie. Sprowadził wielu
kolonistów i brańców na terytoria
mołdawskie, osadzając ich na zie�
miach, leżących odłogiem. Zawarł
też wiele traktatów handlowych z
ościennymi państwami, co razem
pozwoliło na osiągnięcie dobrobytu
wśród ludności Mołdawii. Wielkość
tego władcy znalazła wyraz w
kanonizacji osoby hospodara w 1992
roku przez Rumuńską Cerkiew
Prawosławną.

Chcąc umocnić swoje panowanie
i związać się z Polską przeciwko
Turcji, hospodar Bogdan III Ślepy
[Bogdan III cel Orb, Bogdan III
Chiorul] (1504�1517), syn Stefana
Wielkiego, starał się o rękę królewny
Elżbiety Jagiellonki. Sejm Radomski
w 1505 roku przyjął propozycję
hospodara i król Aleksander wyraził
zgodę na to małżeństwo. Ale po
śmierci Aleksandra w 1506 roku
nastąpiła zmiana  stanowiska  pol�

skiego i ostatecznie zerwano kontrakt
ślubny. W odwecie Bogdan Ślepy
napadł na Pokucie i Ruś Czerwoną,
dochodząc w 1509 roku do Lwowa,
ograbiając doszczętnie Halicz i
Rohatyn. Reakcja Polski była szybka.
Polacy pod dowództwem hetmana
wielkiego koronnego Mikołaja Ka�
mienieckiego napadli w tymże 1509
roku na Bukowinę, paląc i niszcząc
wiele miast, między innymi Czer�
niowce, Chocim, Dorohoi i  Botoszany.
W bitwie pod Chocimiem do polskiej
niewoli trafił sam hospodar. W takich
warunkach Bogdan Ślepy podpisał
układ w 1510 roku, w którym osta�
tecznie zrzekł się Pokucia i przyrzekł
wierność królowi polskiemu. Układ
ten uznał niezależność hospodara od
korony, ale jednocześnie położył kres
możliwości związania się Mołdawii z
domem jagiellońskim. Osłabiony
hospodar, aby uniknąć nowych
pretensji Węgier do terenów Mołda�
wii, zwrócił się o pomoc do Turcji i
uznając sułtana Selima za swojego
pana, oddał na okres 260 lat Buko�
winę we władanie tureckie.

(cdn.)

HALINA P£UGATOR

W zimie na Podkarpaciu odbywaj¹ siê
du¿e targi futrzarskie. Mistrzowie
z jednego z najwiêkszych oœrodków
szycia wyrobów futrzanych –
Tyœmienicy – mog¹ kupiæ skórki
ró¿nych zwierz¹t do uszycia futer,
manteau, kurtek.

...Handluj¹ puszystym kramem na
obrze¿ach Stanis³awowa. Maleñka
powierzchnia handlowa na osiedlu
Pasieczna jest ogrodzona drutem i me-
talow¹ siatk¹. Ludzie, by d³ugo nie
szukaæ wejœcia, uchylaj¹ ogrodzenie i
prze³a¿¹ przez druty. Tak samo przeno-
sz¹ towar. Kilka metrów dalej z przeciw-
nej strony wje¿d¿aj¹ samochody,
wype³nione skórami.

Sprzedawcy rozmawiaj¹ niechêtnie.
„Je¿eli pani chce coœ kupiæ, proszê
kupowaæ i iœæ z Bogiem”, - burczy
postawny m³odzian w panterce, popra-
wiaj¹c roz³o¿one na samochodzie ogony
lisów polarnych. PóŸniej, gdy ju¿ trochê
pochodzi³am, zrozumia³am niechêæ i
ch³ód  sprzedawców. Niektórzy mieszkañcy
Tyœmienicy, lubi¹cy pogadaæ, opowia-
daj¹, ¿e parê lat temu ci ludzie mieli
powa¿ne konflikty z konkurentami, a
tak¿e z prawem.

 Obecnie nie ufaj¹ ju¿ nikomu. O
wiele chêtniej rozmawiaj¹ kupuj¹cy.
Chodz¹ powa¿nie, nigdzie siê nie
spiesz¹, porównuj¹ ceny, targuj¹ siê i
proponuj¹ wypiæ za dobry zakup. Za
chwilê na œrodku placu stoi z piêæ grupek,
a iloœæ pij¹cych wzrasta. „My tutaj
wszyscy dobrze i od dawna siê znamy,
dlatego takie spotkanie dla nas – to nie
tylko biznes, ale i œwiêto”, - uœmiecha
siê Oleg £anbacz z Ziemi Lwowskiej.

Nowych na targowisku wy³apuj¹ od
razu. Najpierw na nich patrz¹ z ukosa,
uwa¿nie coœ wyliczaj¹ i oceniaj¹, czy ci
ludzie przyszli coœ kupiæ, czy po prostu
siê pogapiæ. Jeœli nieznajomi mog¹ siê
pochwaliæ pieniêdzmi, mog¹ im nawet
urz¹dziæ swego rodzaju egzamin, poka-
zuj¹c ró¿nego rodzaju futerka. „Tego,
kto siê orientuje w futrach, widaæ z
daleka, - mówi pan Oleg, - taki pod-
chodzi blisko i ka¿de futerko obejrzy
kilka razy, czy dobrze wysuszone, jak
obfite jest w³osie, czy nie zepsuta. Bywa³y
kuœnierz nie targuje siê o kilka grywien,
poniewa¿ dobrze wie, ile pracy trzeba
w³o¿yæ, zanim tê skórkê siê sprzeda.”

„Wybieraj¹c futro nieobrobione,
trzeba popatrzeæ, czy na stronie zew-
nêtrznej skórki nie ma czarnych plam,-
wyjaœnia Bogdan Romaczuk, prezes
miejscowego towarzystwa kuœnierzy. –

Puszysty targ
Takie wady oznaczaj¹, ¿e zwierzê ktoœ
uderzy³ lub to, ¿e zwierzêta pogryz³y siê
miêdzy sob¹. Gdy coœ takiego siê stanie,
warto zaczekaæ, a¿ wszystko siê zagoi,
a nie zabijaæ zwierzêcia. W miejscu
uderzenia czy pogryzienia nie ma dobrej
sierœci. Za wadliwy uwa¿a siê te¿ suro-
wiec po zwierzêtach martwych czy
zabitych ponadplanowo (przewa¿nie z
powodu choroby).”

- Wielkim hurtem na rynku s¹ sprze-
dawane przewa¿nie futerka królików i
nutrii. Zwierzêta te s¹ zabijane z
nastaniem pierwszych mrozów, a
wyroby z tych skórek maj¹ popyt wœród
ogó³u. W tym okresie zwierzêta inten-
sywnie siê pusz¹, wyrastaj¹ca sierœæ jest
bardzo gêsta i piêkna, - kontynuuje pan
Romanczuk. – Taka skórka jest  uznawa-
na za dobrej jakoœci i mo¿na j¹ sprzedaæ
najdro¿ej.” Jednak, w porównaniu do
gotowych wyrobów futrzanych, surowiec
niewyczesany kosztuje niedrogo: 5 gry-
wien siê p³aci za skórkê królika i 25-30
– za skórkê nutrii. Futerko obrobione
kosztuje kilka grywien dro¿ej. Je¿eli siê
kupuje ponad dwadzieœcia sztuk surowca
futrzanego, sprzedawcy obni¿aj¹ cenê.

Na kilku samochodach zwisaj¹
pyszni¹ce siê lisie ogony. Na bazarze jest
ich wiele, poniewa¿ w lasach Ukrainy
iloœæ tych zwierz¹t znacznie wzros³a,
zaczê³y chorowaæ i szkodziæ ludziom.
W sezonie jesiennym polowañ myœliwi
masowo je zabijaj¹. Srebrz¹ siê obro-
bione i gotowe do wykrojenia i szycia
dziesi¹tki norek, lisów polarnych i
czarno-burych. Taki towar kosztuje od
80 do 100 dolarów za sztukê.

Towar dostarczaj¹ mieszkañcy
podkarpackich wsi oraz handlarze-
przybysze, nabywaj¹cy towar po wsiach
obwodu winnickiego, chmielnickiego,
¿ytomierskiego. Tam w wielu gospodar-
stwach wiejskich  jest jeszcze kilkadzie-
si¹t zwierz¹t, a na Ukrainie Zachodniej
s¹ przewa¿nie niewielkie farmy, gdzie
o kupienie skórki nie jest tak ³atwo.

Poza skórkami, na podkarpackim
„puszystym targu” sprzedawany s¹
materia³y do obróbki, barwniki oraz
¿ywe zwierzêta. To ju¿ nawet nie rynek,
a swego rodzaju klub, gdzie ludzie opo-
wiadaj¹ o miejscu najlepszej sprzeda¿y
futer, polecaj¹ hurtowników, dziel¹ siê
doœwiadczeniem, dotycz¹cym  utrzymania
i hodowli zwierz¹t i, oczywiœcie, opo-
wiadaj¹ bajki kuœnierskie o królikach
wielkoœci du¿ego psa, o lisie, z³apanym
go³ymi rêkoma, a tak¿e ¿ycz¹ ciep³ego,
jak ich towar, szczêœcia i powodzenia
ludzkiego.

ELŻBIETA OPUCHLIK
nauczycielka Sobotniej
Szkoły Polskiej przy TKP
„Pokucie” w Kołomyi

Przez kilka ostatnich wakacyj�
nych dni roku 2007 uczennice:
Wiktoria, Diana i Nastia dzielnie
zmagały się z nauką tekstów polskich
wierszy oraz ze słowami piosenek,
żegnających wakacje i witających

szkołę. Nauka w Sobotniej Szkole
Polskiej im. Stanisława Vincenza
przy TKP „Pokucie” w Kołomyi
rozpoczęła się 1 IX uroczystością
inaugurującą rok szkolny. Na uro�
czystość przybyli zaproszeni rodzice
uczniów oraz księża z kościoła
parafialnego – ksiądz proboszcz
Piotr Mały oraz ksiądz Andrzej
Rogóż.

Po części artystycznej nastąpiła
prezentacja nauczycielki przez panią
prezes Towarzystwa Kultury Polskiej
„Pokucie” Stanisławę Kołusenko, w
następstwie czego pytaniom i rozmo�

wom, dotyczącym organizacji nauki
w Polskiej Szkole, nie było końca. Na
zakończenie uczniowie obiecali
zgłosić się w uzgodnionym terminie,
aby napisać wstępny test kompeten�
cji, przydzielający ich do właściwej
grupy szkolnej. Chętnych do nauki
nie zabrakło. Uczniowie, podzieleni
na grupy według umiejętności,
rozpoczęli cotygodniowe zmagania z
polską gramatyką.

Oswojeni nieco z językiem, pod
koniec października, przystąpili do
trudnego zadania: należało przygoto�
wać akademię z okazji Święta Nie�
podległości. Przy wsparciu starszej

koleżanki, znającej dobrze język
polski, trudności zostały pokonane.
Uroczystość, uświetniona tańcami
narodowymi zespołu „Kwiaty Poku�
cia”, przebiegła w podniosłej atmo�
sferze. Na twarzach starszych
członków Towarzystwa pojawiła się
zaduma, a w oczach niektórych – łzy.

Minęły kolejne tygodnie nauki,
listopad dobiegał końca. W przede�
dniu Świętego Andrzeja odbył się

częły się próby. W tworzeniu sceno�
grafii znaczny udział miała mama
jednego z uczniów Polskiej Szkoły,
Pani Uliana Linda, która jest artystką,
a zarazem pracownikiem Muzeum
Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi.
Po kilkunastu dniach ciężkiej pracy,
przy mieniącej się światełkami, poda�
rowanej przez sponsora, choince,
nastąpiło spotkanie opłatkowe z
udziałem uczniów, ich rodziców oraz
członków TKP „Pokucie”.

Wszyscy w skupieniu oglądali
przedstawienie o narodzinach Pana,
śpiewali wspólnie kolędy, pełni
wzruszenia łamali się opłatkiem,
składając sobie wzajemnie życzenia.
Jeszcze przez długi czas, przy stołach
zastawionych wigilijnymi potrawami,
przygotowanymi przez rodziców, w
świątecznej, rodzinnej atmosferze, z
udziałem księdza Andrzeja Rogoża,
rozmawiano i śpiewano kolędy.

Na pożegnanie członkowie Towa�
rzystwa otrzymali świąteczne paczki,
zorganizowane przez prezes Towa�
rzystwa, panią Stanisławę Kołusenko.

Rok 2007 dobiega końca. Od
września, uczniowie, oprócz zagad�
nień językowych, poznawali polską

kulturę, sztukę oraz bieżące wyda�
rzenia kulturalne. W wyznaczonym
miejscu, na gazetce ściennej,
zamieszczone zostały informacje,
dotyczące życia i twórczości patrona
szkoły – Stanisława Vincenza. W 80.
rocznicę urodzin została przypom�
niana i opatrzona fotosami, sylwetka
znanego aktora lat 60., Zbigniewa
Cybulskiego. Wyświetlony został
również film z jego udziałem �
„Popiół i diament” – w reżyserii
Andrzeja Wajdy. Nauka kolęd była
pretekstem do zaprezentowania
postaci Franciszka Karpińskiego,
urodzonego w niedalekim Hołosko�
wie. W związku z ogłoszeniem przez
Sejm RP roku 2007 Rokiem Stanisła�
wa Wyspiańskiego, przybliżona
została jego twórczość, jak również
kilku innych, znanych polskich mala�
rzy. Nie zostali pominięci również
polscy nobliści.

Koniec grudnia przyniósł wiado�
mość o śmierci wybitnego polskiego
reżysera i scenarzysty, Jerzego Ka�
walerowicza, urodzonego w 1922 r.
w Gwoźdźcu, oddalonym od Kołomyi
o kilka kilometrów.

Ostatni dzień nauki w roku
2007 upłynął w miłej atmosferze
pisania przez uczniów pracy kon�
trolnej. Po wymianie noworocznych
życzeń uczniowie rozeszli się do
domów na zasłużone, dwutygod�
niowe ferie zimowe. Dalsze zma�
gania z zawiłościami polskiej
gramatyki nastąpiły 15 stycznia
2008 roku.

Kilka miesięcy z życia Sobotniej Szkoły
Polskiej przy TKP „Pokucie” w Kołomyi

wieczór Andrzejkowy,
wypełniony wróżbami,
konkursami, połączony
z dyskoteką. Jeszcze
przez kilka następnych
dni uczniowie wspomi�
nali ze śmiechem
woskowe wróżby i zja�
danie ciasteczek, za�
wieszonych na nitkach.

Minęło kilka dni  i
Szkołę odwiedził Święty
Mikołaj. Okazało się,
że jest bardzo wyma�
gający. Prezenty rozdał
dopiero po usłyszeniu
wielu, wielu  wierszyków
(niektóre wychwalały
szczodrość Świętego)
i piosenek, oczywiście
wykonanych w języku
polskim.

Po rozdaniu pre�
zentów i pożegnaniu z

Mikołajem, uczniowie bawili się przy
muzyce dyskotekowej (nie tylko
polskiej).

Święta Bożego Narodzenia zbli�
żały się wielkimi krokami. Do
zaplanowanego przedświątecznego
spotkania należało ułożyć scenariusz
opowieści o narodzinach Chrystusa
oraz przygotować i doręczyć zapro�
szenia dla seniorów Towarzystwa.
Osobiste doręczanie zaproszeń po�
zwoliło mi poznać wszystkich członków
Towarzystwa Kultury Polskiej w
Kołomyi.

Uczniowie, chętni do udziału w
Jasełkach, otrzymali teksty, rozpo�



14
28 stycznia 2008 * Kurier Galicyjski

Historia świątyń rzymskokatolickich
Kościoły lwowskie

JURIJ SMIRNOW tekst i zdjêcia
IGOR KACZOR rysunek

Kościoły i klasztory sióstr
karmelitanek

Zakon Karmelitanek Bosych osied-
li³ siê we Lwowie w 1642r., kiedy to
rodzice przysz³ego króla Jana III So-
bieskiego, wojewoda Jakub Sobieski i
Teofila z Dani³owiczów, podjêli decyzjê
o tym, ¿e na swoich gruntach pod
Wysokim Zamkiem zbuduj¹ dla nich
koœció³ i klasztor. W 1644 r. rozpoczêto
budowê wg projektu Jana Baptysty
Gisleniego, W³ocha, nadwornego
architekta króla W³adys³awa IV, wojny
kozackie wstrzyma³y zakoñczenie zaa-
wansowanych prac. Budownictwo
kontynuowano dopiero w latach 1661 –
1662 pod  kierownictwem  budowniczego
Jana Godnego. Wtedy to fasada koœcio³a
otrzyma³a bogaty wystrój architekto-
niczny i by³a ozdobiona pos¹gami
œw. Józefa i Teresy z Avila, d³uta nad-
wornego rzeŸbiarza Andrzeja Szwanera
(1688 r.). W wyniku prac powsta³a
stylowa œwi¹tynia, pierwotnie pw. Matki
Boskiej Loretañskiej, póŸniej – Matki
Boskiej Gromnicznej i Ofiarowania
Pañskiego, w stylu dojrza³ego baroku,
która swoimi kszta³tami nawi¹zuje do
najlepszych wzorców rzymskiej archi-
tektury tego okresu, jak to œw. Zuzanny
oraz Il Gesu.

Zakon Karmelitanek Trzewiczko-
wych osiedli³ siê pod Gór¹ Szembeka
(dzisiejsza ul. W. Stefanyka) w 1661r.,
kiedy to wojewoda Aleksander Za-
s³awski przekaza³ im znaczne koszty. W
1677 r. wzniesiono mury koœcio³a
œw. Agnieszki, ale prace budowlane
uda³o siê ukoñczyæ dopiero w 1729 r.,
w tym samym roku konsekracji koœcio³a
dokona³ abp Jan Skarbek. Zespó³
klasztorny ufortyfikowano. Szeœæ lat
póŸniej po¿ar zniszczy³ znaczn¹ czêœæ
budynków. W latach 1743 – 1744 koœ-
ció³ i klasztor zosta³y odbudowane i
znacznie rozbudowane wg projektów
architekta Bernarda Meretyna w stylu
rokoko. Œwi¹tynia z monumentaln¹
kopu³¹ i portykiem kolumnowym od
strony ul. Kopernika, by³a ozdobiona
wazonami rokokowymi i parapetami.
Nawa centralna w formie elipsy by³a
otoczona kaplicami. Dziewiêæ o³tarzy
nadawali koœcio³owi przepychu. Mo¿na
œmia³o stwierdzaæ, ¿e obok soboru
œw. Jura i koœcio³a Dominikanów,
koœció³ œw. Agnieszki we Lwowie by³
naj³adniejsz¹ osiemnastowieczn¹
œwi¹tyni¹.

Klasztory sakramentek
i brygidek

Zakonnice Sakramentki rozpo-
czê³y budownictwo swego klasztoru
i koœcio³a pw. Zaœlubin Marii Panny i
œw. Józefa w 1743 r., na dalekim
przedmieœciu Lwowa, w okolicach
ul. Piekarskiej. Autorem projektu, w
stylu póŸnobarokowym, by³ Bernard
Meretyn. Fundament poœwiêci³ abp
Miko³aj Wy¿ycki. Prace budowlane
ukoñczono w 1780 r., ale œwi¹tynia
faktycznie by³a niedobudowana, bez
wie¿y. Obok zbudowano klasztor.
Równie¿ za³o¿ono szko³ê dla dziewczy-
nek. W latach 1881-1887 koœció³
przebudowano wg projektu profesora A.
Minasiewicza. Wtedy wzniesiono
wolno stoj¹cy marmurowy o³tarz g³ów-
ny i dobudowano neobarokow¹ wie¿ê.
W latach 30. XX w, alabastrownia
Czartoryskich zbudowa³a dwa alaba-
strowe o³tarze boczne w stylu art-deco i
ambonê.

(c.d. z numeru poprzedniego)
Brygidki przyby³y do Lwowa w

1614 r., ale zespó³ klasztorny z nie-
wielkim koœcio³em œw. Piotra Aposto³a
ukoñczono dopiero w 1731 r. z fundacji
Micha³a Koniecpolskiego. W planie
koœció³ by³ jednonawowy, z absyd¹
i o³tarzem g³ównym. Równie¿ z tego
okresu pochodz¹ dwa o³tarze boczne,
które zachowa³y siê do II wojny œwia-
towej. Ten koœció³ nazywano te¿ kaplic¹
ze wzglêdu na jego ma³e rozmiary. Po
likwidacji klasztoru w 1782 r. w³adze
austriackie organizowa³y tam wiêzienie.

dominikanek by³ poœwiêcony œwiêtej
Katarzynie Sieneñskiej.

Pod samym Wysokiem  Zam-
kiem, niedaleko klasztoru ojców
reformatów, znajdowa³y siê zabudo-
wania sióstr mi³osierdzia œw. Wincen-
tego, które równie¿ opiekowa³y siê
szpitalem. Owy klasztor nie mia³
swego koœcio³a, a tylko wielk¹
kaplicê w zabudowie, która by³a
umieszczona na dwóch kondygna-
cjach.

docieraæ ³odzi¹.” W 1642 r. abp
S. Grochowski przekaza³ prawo patro-
natu nad szpitalem kanonikom kapitu³y
lwowskiej. Koœció³ gotycki œw. Stanis-
³awa by³ jednym z najciekawszych
zabytków architektury gotyckiej Lwowa.
B. Kaczorowski nazywa go „wspania-
³ym pomnikiem Gotyku na ziemiach
województwa ruskiego” i jak pisze autor,
„zabytek pe³en symetrii i wdziêku”. To
by³ niewielki koœció³ z wysokim dachem
i przybudowan¹ do korpusu prostok¹tn¹
absyd¹. Poœrodku dachu by³a zbudo-
wana sygnaturka, wschodni¹ i zachodni¹
œcianê zamkniêto wysokim szczytem
schodkowym. Œciany boczne opiera³y
siê na filarach przyporowych. Od
1676 r. koœció³ znajdowa³ siê pod opiek¹

wejœcie do koœcio³a znajdowa³o siê od
strony zachodniej i by³o zdobione
kamiennym rusztowanym portalem. Do
niego póŸniej dobudowano kruchtê. Nad
czêœci¹ o³tarzow¹  zbudowano  niewiel-
k¹ sygnaturkê. W nierozcz³onkowa-
nych œcianach bocznych umieszczono
po trzy okna. Pod dachem – gzyms i fryz
konsolowy. W ca³oœci budowla ma
wyraŸnie charakter obronny. Najstarsze
budynki szpitalne zosta³y przybudowane
do koœcio³a od strony po³udniowej i
pó³nocnej. W 1653 r. w koœciele umiesz-
czono barokowy o³tarz g³ówny. W
XVIII – XIX w. dobudowano jeszcze
kilka budynków szpitala i nadbudowano
budynki starego schroniska. Od koñca
XVIII w. w³adze austriackie przeznaczy³y

Dawny koœció³ œw. Agnieszki zakonu karmelitanek trzewiczkowych

W kaplicy œw. Piotra w ka¿d¹ niedzielê
i œwiêta odbywa³y siê Msze œwiête dla
wiêŸniów a¿ do roku 1939.

Klasztor i kościół
sióstr dominikanek

pw. św. Katarzyny Sieneńskiej
Swój klasztor i koœció³ we Lwowie

mia³y równie¿ dominikanki. Tradycyjnie
uwa¿a siê, ¿e przyby³y one razem z
Konstancj¹, ¿on¹ Lwa, w XIII w.
Kroniki lwowskie natomiast notuj¹ ich
osiedlenie siê we Lwowie znacznie
póŸniej, w XV w. W 1627 r. siostry
wznios³y klasztor na przedmieœciu
Halickim, ale w XVIII w. wszystkie
zabudowania zniszczy³ po¿ar. Nowy
koœció³ zbudowano z fundacji Teofilii z
Leszczyñskich Wiœniowieckiej, „która
przyjê³a habit dominikanek”. Prace
budowlane trwa³y w latach 1723-1729.
Zespó³ budowli sk³ada³ siê z koœcio³a,
budynków klasztornych i dzwonnicy,
które rozci¹gnê³y siê fasad¹ wzd³u¿
ul. Szerokiej (obecnie ul. Kopernika)
i by³y zbudowane w stylu baroku.
Koœció³ by³ jednonawowy, typu bazy-
likalnego, wyci¹gniêty w g³¹b sadu
klasztornego, koñcz¹cy siê masywn¹
pó³okr¹g³¹ absyd¹, orientowan¹ na
zachód. G³ówna fasada i portal wejœcia
g³ównego by³y zdobione pilastrami.
Obok skromnego koœcio³a wyró¿nia³a
siê swoim kszta³tem stroma dzwonnica.
Jej górne kondygnacje zdobi³y pilastry,
fryz i gzyms, wysokie okna by³y oflan-
kowane pilastrami. Monumentalna
budowla wie¿y by³a zamkniêta bani¹
oœmioboczn¹ „w typowym stylu baro-
kowym, o pysznych, plastycznie
rozwiniêtych formach, które dobrze
wi¹¿¹ siê z ca³a budowl¹. Choæ szcze-
gó³y œcian wie¿y utrzymano w spokoj-
nych (jak dla baroku) kszta³tach, a
sam¹ baniê skomponowano w jaskra-
wych formach dojrza³ego baroku, a
jednak w trafnym przejœciu od attyku
do bani osi¹gniêto niezwyk³¹ har-
moniê i lekkoœæ form architektonicz-
nych”. Pod kopu³¹ umieszczono
mechanizm zegara, zaœ tarcze zega-
rowe usytuowano z czterech stron w
górnej czêœci wie¿y. Koœció³ sióstr

Oprócz wielkiej iloœci koœcio³ów
klasztornych w XVIII w. we Lwowie i
na przedmieœciach by³o jeszcze 12 die-
cezjalnych œwi¹tyñ katolickich, a mia-
nowicie: katedra, œw. Jana Chrzciciela,
Matki Boskiej Œnie¿nej,  œw. Ducha,
œw. Katarzyny na Niskim Zamku,
œw. Stanis³awa, œw. Wojciecha, œw. £a-
zarza, œw. Marka, œw. Zofii, Podwy¿sze-
nia Krzy¿a œwiêtego.

Kościół św. Stanisława
Zosta³ zbudowany na Krakowskim

Przedmieœciu przy drodze na Kraków,
w okolicach wspó³czesnej ul. S. Na³y-
wajki. Szpital dla trêdowatych istnia³ na
tym miejscu jeszcze od roku 1404. Obok
szpitala w 1460 r. zbudowano kaplicê.
W 1509 r., podczas oblê¿enia miasta
przez hospodara mo³dawskiego Bog-
dana III, zabudowania sp³onê³y razem z
ca³ym przedmieœciem. D. Zubrzycki
pisze, ¿e w 1510 r. „król potwierdzi³
radzie miejskiej prawo prezenty pro-
boszcza przy koœciele i szpitalu œw. Sta-
nis³awa, ufundowanych przez Beliksa
Ba³uczyñskiego”. Ten koœció³ by³
uszkodzony nie tylko podczas po¿arów,
ale i powodzi. Ten¿e  D.  Zubrzycki pisze,
¿e w 1514 r. „woda w Pe³twi znowu siê
podnios³a i wdar³a siê w miasto...
Przedmieœcie krakowskie zala³o tak, ¿e
do koœcio³a œw. Stanis³awa trzeba by³o

Dzwonnica koœcio³a sióstr domini-
kanek pw. œw. Katarzyny Sieneñskiej

cechu tkaczy. W 1784 r. w³adze au-
striackie dokona³y kasaty koœcio³a i
szpitala i urz¹dzi³y w nim wojenny dom
kary (wiêzienie). Na pocz¹tku XIX w.
koœció³ rozebrano.

Koœció³ œw. Wojciecha Biskupa i
Mêczennika zbudowano pod Gór¹ Lwa
albo Piaskow¹ w 1607 r. PóŸniej tu by³a
wytyczona ul. œw. Wojciecha (obecnie
ul. O. Dowbusza). W latach 1702 – 1703
zbudowano now¹ murowan¹ œwi¹tyniê
otoczon¹ murem obronnym i wa³em.
Tradycyjnie uwa¿a siê, ¿e w³aœnie tutaj
przed szturmem Lwowa w 1704 r.
spêdzi³ noc szwedzki król Karol XII.
Od roku 1721 pod koœcio³em w dniu
œw. Wojciecha odbywa³y siê jarmarki.
W latach 1747–1784 w budowlach obok
koœcio³a mieœci³o siê seminarium
duchowne.

Kościół św. Łazarza
zosta³ zbudowany na pagórku nad

drog¹ Sokolnick¹ (póŸniej ul. œw. £a-
zarza, od XIX w. – ul. Kopernika). Na
tym miejscu w 1621 r. powsta³ z fun-
dacji lwowskich mieszczan szpital œw.
£azarza. Wspó³czesny badacz W. Wój-
cik pisze: „architekt Ambro¿y Przychyl-
ny, budowniczy Cerkwi Uspienskiej...
by³ do¿ywotnim prowizorem tego
szpitala. W 1634 r. wg jego projektu
rozpoczêto budowê koœcio³a, która
trwa³a dosyæ d³ugo. Poœwiêcenie odby³o
siê 16.10. 1639 r. W 1643 r. pojawia siê
o nim wzmianka jako o wystawnej
budowli... Ale wie¿e prawdopodobnie
dobudowano dopiero po dwóch dziesiê-
cioleciach po poœwiêceniu”. Ukoñczy³
budownictwo koœcio³a architekt Marcin
Godny. Jednonawowy koœció³ by³ zbu-
dowany z ceg³y, otynkowany. W planie
budowla by³a prostok¹tna, z nieco
wê¿sz¹ prostok¹tn¹ absyd¹, zasklepion¹
sklepieniem kolebkowym. Dwie ma-
sywne trójkondygnacyjne, w planie
kwadratowe, wie¿e zbudowano po
bokach czêœci o³tarzowej. Wie¿e przy-
kryto dachem namiotowym. G³ówne

szpital wy³¹cznie do utrzymania tam
niewidomych kobiet i mê¿czyzn.
Zarz¹dzanie szpitalem powierzono
magistratowi. Z przyczyn nieznanych
magistrat postanowi³ przenieœæ do
podziemi koœcio³a mumifikowane cia³a
nieboszczyków, którzy byli pochowani
w minionych wiekach w piasku pod
Wysokim Zamkiem. W 1856 r. w
ludwisarni Zygmunta Mozera odlano
trzy nowe dzwony. Zrobiono to dla upa-
miêtnienia urodzenia nastêpcy tronu
arcyksiêcia Rudolfa Habsburga. W
1872 r. pod opiek¹ ksiêdza Stañkow-
skiego dokonano konserwacji koœcio³a
i budynków klasztornych.

Kościoły św. Marka i św. Zofii
Koœció³ œw. Marka w 1619 r. ufun-

dowa³a Zuzanna z Kampianów, ¿ona
miejskiego ³awnika Marka Ostrogór-
skiego. D. Zubrzycki podaje rok 1626
jako rok za³o¿enia œwi¹tyni. Powsta³a
niedaleko rogatki stryjskiej, w okolicach
dzisiejszej ulicy O. Kobylañskiej (do
roku 1946 - ul. Œw. Marka). Pobo¿na
kobieta dokona³a tej fundacji dla
upamiêtnienia i z modlitw¹ za duszê
zmar³ego mê¿a. Przy œwi¹tyni za zgod¹
arcybiskupa za³o¿ono prebendê przy
kapitule katedralnej. Dzia³a³o równie¿
bractwo  Ró¿añca œw. Niestety, do
naszych czasów nie dotar³y opisy tego
koœcio³a. W 1763 r. koœció³ zosta³ œwi¹-
tynia parafialn¹. W 1784 r. w trakcie
reformy koœcielnej rozebrano go na
rozkaz w³adz austriackich.

Lwowska mieszczanka Zofia Hanel
zbudowa³a w latach 1594 – 1595 drew-
niany koœció³ œw. Zofii „na w³asnym
gruncie na przedmieœciu Halickim”
(D. Zubrzycki). Po niespodziewanej
œmierci swego mê¿a Stanis³awa w 1570
r. Zofia Hanel skierowa³a znaczn¹ sumê
pieniêdzy i prawie ca³y maj¹tek na
pobo¿ne cele. Koœció³ zbudowano
wœród lasu bukowego na pagórku, ale
w 1672 r., podczas oblê¿enia Lwowa
doszczêtnie go spalili Turcy. Nowy

Koœció³ pw. œw. Stanis³awa
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murowany z ceg³y koœció³ powsta³ w
po³owie XVIII w. W 1765 r. œwi¹tynia
zosta³a poœwiêcona. Jednonawowy
koœció³ mia³ fasadê, udekorowan¹
czterema parami pilastrów, skromny
portal z tympanonem nad wejœciem i
du¿y, wysoko rozbudowany fronton z
sygnaturk¹ na dzwon. Œciany boczne
rozcz³onkowano  podwójnymi  pilastrami.
Od ty³u do gmachu przybudowano doœæ
nisk¹ absydê. W 1780 r. koœció³ i przy-
leg³e terytorium kupi³ od magistratu
lwowskiego radca Jan – Antoni £ukie-
wicz. Z jego pieniêdzy koœció³ odre-
staurowano, nadaj¹c mu wystroju, który
³¹czy³ elementy renesansu i baroku.
Œwi¹tynia by³a znana ze swego rzeŸ-

Znalezienia Krzy¿a œw.”. W tym sa-
mym roku rada miejska odda³a koœció³
pod opiekê i prowizorstwo cechowi
szewskiemu. W 1601 r. œwi¹tyniê
rozbudowano, na planie krzy¿a ³aciñ-
skiego z sygnaturk¹ na skrzy¿owaniu
nawy i transeptu. Tradycyjnie uwa¿a siê,
¿e odleg³oœæ od ratusza do koœcio³a
odpowiada³a odleg³oœci od murów
Jerozolimy do Golgoty, miejsca Mêki
Pañskiej. Z tego w³aœnie powodu w
1625 r. „odmierzono stacje od Ratusza
do koœcio³a œw. Krzy¿a na Krakowskim
Przedmieœciu.” Przy ka¿dej stacji Drogi
Krzy¿owej umieszczono niewielkie
kapliczki z „obrazami M¹k Pañskich”,
przy których w Wielkim Tygodniu

ormiañskich na Pasiekach, a równie¿
wsie Zniesienie, Krzywczyce, Lesienice
i Winniki.

Likwidacja klasztorów
i zamykanie kościołów

Taki stan rzeczy utrzyma³ siê nie-
d³ugo. Po przy³¹czeniu Galicji do Cesar-
stwa austro-wêgierskiego zaczê³y siê
zmiany, które zw³aszcza nabra³y
rozmachu po dekrecie cesarza Józefa II
w 1782 r. o likwidacji klasztorów kon-
templacyjnych. Do roku 1790 we
Lwowie zlikwidowano 17 mêskich i
szeœæ ¿eñskich klasztorów. 24 koœ-
cio³y katolickie zosta³y zamkniête.
Czêœæ z nich rozebrano. W innych
umieszczono urzêdy, magazyny itp.
Dwa koœcio³y przekazano na potrzeby
Cerkwi greckokatolickiej, a mianowicie:
Koœció³ œw. Katarzyny Sieneñskiej przy
ul. Kopernika i œw. Piotra i Paw³a przy
£yczakowskiej. Protestantom przeka-
zano koœció³ œw. Urszuli przy ul. Zielonej.
Pozosta³e 13 œwi¹tyñ, wcale przesta³y
pe³niæ funkcje sakralne. W oparciu o
zarz¹dzenie w³adz gubernialnych
rozebrano do fundamentu koœció³y
œw. Ducha, œw. Katarzyny na Niskim
Zamku, œw. Marka, Podniesienia Krzy¿a
œw., Znalezienia Krzy¿a œw. na przed-
mieœciu krakowskim i koœció³ sióstr
duchaczek. W koœciele i klasztorze
ojców  misjonarzy organizowano  koszary
wojskowe. Koszary artylerii koronnej
by³y równie¿ w by³ym kolegium ojców
teatynów pod Wysokim Zamkiem (tzw.
„czerwone koszary”). Koœció³ i klasztor
trynitarzy przekazano na potrzeby tzw.
„uniwersytetu józefiñskiego” i biblioteki.
Po bombardowaniu Lwowa przez
artyleriê austriack¹ 2. 11. 1848 r. koœció³
i klasztor sp³onê³y i le¿a³y w ruinach. W
koñcu XIX w. na tym miejscu zbudo-
wano cerkiew greckokatolick¹ Przemie-
nienia Pañskiego (przy ul. Krakowskiej)
wg projektu architekta Sylwestra Hawry-
szkiewicza.

Użytkowanie kościołów
niezgodnie z przeznaczeniem

Koœció³ œw. Wawrzyñca ojców
bonifratrów by³ wykorzystywany jako
szpital. W koœciele œw. Leonarda dzia³a³a
fabryka jedwabiu, a w by³ym klasztorze
karmelitów trzewiczkowych - wiêzienie
dla wiêŸniów politycznych. W 1876 r.
koœció³ i zabudowê by³ego klasztoru
rozebrano. W³adze gubernialne umieœci³y
równie¿ wiêzienie w by³ym klasztorze i
koœciele œw. Brygidy przy ul. Gródeckiej
(tzw. „Brygidki”). Koœció³  œw.  Stanis³awa,
który znajdowa³ siê prawie naprzeciwko,
by³ wykorzystywany jako wojenny dom
kary (wiêzienie), a w XIX w. zosta³
rozebrany. W koœciele œw. Wojciecha
by³ umieszczony wojskowy magazyn
prochu. Koœció³ Matki Boskiej Grom-
nicznej wykorzystywano jako magazyn
wojskowych mundurów. Koœció³ i
kolegium pijarów przy ul. Piekarskiej by³
przekazany na potrzeby powszechnego
szpitala miejskiego.

W koœciele œw. Krzy¿a ojców fran-
ciszkanów zorganizowano niemiecki
teatr miejski, który dzia³a³ tam do
1842 r. Koœció³ zosta³ zrujnowany
podczas bombardowania Lwowa przez
artyleriê austriack¹ w dniu 2. 11. 1848 r.
W koœciele bernardynek (klarysek) by³a
komora celna, a póŸniej - magazyn i
fabryka tytoniu. Koœció³ œw. Agnieszki
wraz z klasztorem karmelitanek trze-
wiczkowych zgodnie z dekretem Józefa
II zosta³y przekazane Galicyjskiemu
Funduszu Religijnemu i tam utworzono
dnia 2.09.1783 r. Generalne rzymsko-
katolickie seminarium duchowne. W
1790 r. seminarium przeniesiono do
budynku by³ego klasztoru karmelitanek
bosych pod Wysokim Zamkiem
(obecnie ul. Winniczenki), zaœ koœció³
i klasztor karmelitanek trzewiczkowych

Austriacy oddali na potrzeby magazynu
wojennego i piekarni. Po¿ary w latach
1804 i 1812 przekszta³ci³y cenny zabytek
architektury w ruiny, które kupi³ J. M.
Ossoliñski i przebudowa³ na bibliotekê
i muzeum, znane we Lwowie pod nazw¹
„Ossolineum”(dzisiejsza biblioteka
NAN Ukrainy im. W. Stefanyka). Czêœæ
by³ych koœcio³ów klasztornych zosta³a
zmieniona na koœcio³y parafialne.
Zmieniono równie¿ iloœæ parafii
katolickich.

Nowy podział parafii
Na pocz¹tku lat 20. XIX w. we

Lwowie dzia³a³o dziewiêæ parafii.
Koœcio³ami parafialnymi by³y: katedra,

lickiego seminarium duchownego.
Koœció³ pe³ni³ funkcje koœcio³a semi-
naryjnego. W kryptach koœcio³a pocho-
wano arcybiskupa F. Pisztka i kilku jego
nastêpców. W latach 1842 – 1844 œwi¹-
tyniê, a zw³aszcza jej wystrój,  ca³kowi-
cie odnowiono. W o³tarzach umieszczono
obrazy autorstwa znanego malarza
Alojzego Rejhana.

Zmiany stosunków
państwa i Kościoła

W po³owie XIX w. w Cesarstwie
austriackim przeprowadzono reformy,
dotycz¹ce stosunków miedzy koœcio-
³em a pañstwem. W 1850 r. cesarz
Franciszek Józef I skasowa³ dekrety
z czasów Józefa II, a w 1855 r. podpi-
sa³ konkordat z Watykanem. Nowe
przepisy zwalnia³y struktury koœcielne
od wtr¹cania siê organów pañstwo-
wych w ró¿ne sprawy ¿ycia wewnê-
trznego Koœcio³a. Inne zmiany w
¿yciu politycznym Galicji, a miano-
wicie, autonomia kraju, uchwalenie
nowej liberalnej konstytucji Austro –
Wêgier w 1867 r. równie¿ sprzyja³y
rozwojowi struktur koœcielnych. W
dniu 14. 10. 1870 r. Sejm galicyjski
uchwali³ nowy statut miasta Lwowa,
nadaj¹c mu samorz¹d. Na podstawie
rozporz¹dzenia Namiestnictwa w
1866 r. zlikwidowano dotychczasowe
trudnoœci zwi¹zane z budownictwem
na terytorium miasta nowych koœcio-
³ów i klasztorów. Od tego momentu
wszystkie sprawy w tej dziedzinie by³y
rozstrzygane na miejscowym pozio-
mie z w³adz¹ miejscow¹ lub krajow¹.

Nadszed³ moment burzliwego roz-
woju struktur Koœcio³a rzymskokatolic-
kiego, który trwa³ a¿ do pocz¹tku I wojny
œwiatowej. Do Lwowa przyby³y i za³o-
¿y³y swoje klasztory siostry Sacre Coeur
(Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa)
(1843 r.), Opatrznoœci Bo¿ej (1854 r.),
Franciszkanki Najœwiêtszego Sakra-
mentu (1873 r.), Karmelitanki bose
(1880), Józefitki (1884), franciszkanki
Rodziny Marii (1897). Nowe klasztory
mêskie zbudowali zmartwychwstañcy
(1880), reformaci (1895), kapucyni
(1904).

W tym te¿ czasie w mieœcie znacz-
nie wzros³a iloœæ mieszkañców, roz-
szerzy³o siê jego terytorium, co wyma-
ga³o organizacji nowych parafii i
budownictwa œwi¹tyñ parafialnych.
Równie¿ rozpoczê³a siê rozbudowa i
przebudowa wielu starych koœcio³ów,
bo niektóre z nich nie by³y remonto-
wane nawet przez ca³e stulecia i znaj-
dowa³y siê w zaniedbanym stanie. Wg
projektu prof. Juliana Zachariewicza
i Tadeusza Munnicha przebudowano
i odrestaurowano koœció³ œw. Jana
Chrzciciela. Ten¿e J. Zachariewicz
przebudowa³ w latach 1888 – 1892 w
stylu neoromañskim koœció³ Matki
Boskiej Œnie¿nej. Architekt prof.
Adolf Minasiewicz w latach 1881 –
1887 przebudowa³ w stylu neobaroko-
wym koœció³ sakramentek, wznosz¹c
nad krucht¹ wie¿ê – dzwonnicê o
dwóch kondygnacjach, zakoñczon¹
pokaŸnym he³mem. W 1884 r. w
koœciele umieszczono nowy o³tarz
marmurowy autorstwa rzeŸbiarza
J. Sosnowskiego. W latach 1902 – 1904
przebudowê koœcio³a kontynuowa³
prof. W³adys³aw Sad³owski. W 1904 r.
koœció³ powtórnie konsekrowano.
W 1906 r. architekt W³adys³aw Halicki
dobudowa³ drug¹ wie¿ê przy koœciele
œw. Micha³a Archanio³a (ul. Czarniec-
kiego).

W 1898 r. Rada Miejska wykupi³a
pomieszczenie by³ego koœcio³a klary-
sek, w którym znajdowa³ siê magazyn
tytoniowy. Plan przebudowy wykona³
Juliusz Hochberger.

bionego drewnianego chóru, na którym
ustawiono fisharmoniê (od 1916 r. –
organy). Wtedy te¿ uporz¹dkowano
terytorium, które przylega³o do koœcio³a.
Ojciec Ignacy Chodynicki pisa³, ¿e
„koœció³ znajduje siê za miastem w
przyjemnym gaju”. Wszystkie prace
by³y wykonywane pod kierownictwem
architekta F. Onderki. W po³owie XIX
w. fasadê zdobi³y cztery figury: œw. Zofii
i jej córek, umieszczone w niszach,
autorstwa P. Entelego. W oknach
umieszczono witra¿e, na których przed-
stawiono œw. Zofiê z córkami, Jana
Chrzciciela, œw. Wincentego a Paulo i
Najœwiêtsz¹ Mariê Pannê. Od roku 1817
zgodnie z aktem fundacyjnym opiekê
nad koœcio³em przekazano zakonnicom
z zakonu sióstr mi³osierdzia, które
zbudowa³y niedaleko sierociniec dla
dziewczynek. Siostry równie¿ opieko-
wa³y siê chorymi w szpitalu œw. Inno-
centego, który znajdowa³ siê niedaleko.

Kościoły Podwyższenia Krzyża
św. i  Odnalezienia Krzyża św.

Jedn¹ z najstarszych œwi¹tyñ lwow-
skich by³ koœció³ Podwy¿szenia Krzy¿a
œw., zbudowany przed bram¹ halick¹
naprzeciwko koœcio³a ojców bernardy-
nów (obecnie na tym miejscu znajduje
siê plac Halicki). To by³a niewielka
œwi¹tynia, zbudowana w 1534 r. (albo
w 1536 r., kiedy zosta³a poœwiêcona
przez arcybiskupa B. Wilczka). D. Zu-
brzycki pisze, ¿e za poœwiêcenie koœcio³a
arcybiskup „otrzyma³ cielê o wartoœci 24
groszy”.  Koœció³ kilka razy ulega³ zni-
szczeniu w wyniku po¿arów. O po¿arach
istniej¹ wzmianki w 1565 r. i 1704 r.
podczas napadu Szwedów. Równie¿
œwi¹tynia zosta³a uszkodzona podczas
oblê¿enia miasta przez konfederatów
barskich w 1769 r. Proboszcz koœcio³a
utrzymywa³ siê dziêki pieni¹dzom
cechów kowali, œlusarzy, tokarzy, a
równie¿ z kasy arcybiskupa. Œwi¹tynia
zosta³a rozebrana w koñcu XVIII w.

Istnia³ we Lwowie na dalekiej oko-
licy przedmieœcia krakowskiego koœció³
Znalezienia Krzy¿a  œw. O jego za³o¿e-
niu D. Zubrzycki pisze: „w 1538 r. na
przedmieœciu krakowskim za œw. Ann¹
na górze wymurowano koœció³ pw.

oprócz uroczystych procesji, mieszcza-
nie odprawiali mszê”. Procesje wzd³u¿
stacji Drogi Krzy¿owej do koœcio³a sta³y
siê jedn¹ z tradycji pobo¿nych miesz-
czan lwowskich.”(I. Kaczor). Zgodnie
z decyzj¹ w³adz austriackich koœció³
rozebrano w latach 1780.

Kościoły parafialne
26. 08. 1763 r. abp W. Sierakowski

podj¹³ decyzjê, po dok³adnym zbadaniu
lokalizacji koœcio³ów, o zabudowie
miasta i przedmieœæ, o powo³aniu we
Lwowie, zamiast jednej katedralnej,
szeœciu nowych mniejszych parafii.
Przeciw tej decyzji wyst¹pi³a czêœæ kleru
i wikariuszy katedralnych, ale arcybiskup
dzia³a³, jak zawsze, zdecydowanie i w
1765 r. popar³ go synod diecezjalny.
Pierwszym koœcio³em parafialnym by³a
katedra. Owa parafia obejmowa³a ca³¹
zabudowê miejsk¹ otoczon¹ murami i
niektóre drobne dzia³ki za murem.
Drugim koœcio³em parafialnym by³ ma³y
koœció³ Podniesienia Krzy¿a œw. za
Bram¹ Halick¹. Trzeci¹ œwi¹tyni¹
parafialn¹ by³ koœció³ Matki Boskiej
Œnie¿nej za Bram¹ Krakowsk¹. Do tej
parafii nale¿a³a ca³a czêœæ pó³nocna
przedmieœcia Krakowskiego i najbli¿sze
wsie Kleparów, Ho³osko Wielkie i Ma³e,
Zamarstynów, Zboiska, Grzybowice,
Brzuchowice. Czwartym koœcio³em
parafialnym by³ koœció³ œw. Marka. Do
tej parafii nale¿a³o terytorium od
pocz¹tku obecnej ul. Zielonej, z Gór¹
Kalecz¹, do Stawu Pe³czyñskiego, wsie
Snopków, Persenkówka i okolica obok
koœcio³a œw. Zofii (obecnie górna czêœæ
ul. Iwana Franki). Pi¹tym koœcio³em
parafialnym arcybiskup wyznaczy³ koœ-
ció³ Marii Magdaleny przy ul. Sykstuskiej
(obecnie ul. Doroszenki). Do parafii
nale¿a³y tzw. Sykstówka, terytorium do
koœcio³a œw. Anny, ul. Szeroka (dzisiejsza
ul. Kopernika), szpital œw. £azarza i wieœ
Bia³ogorszcza, Kulparków, Wulka Pa-
nieñska do Stawu Pe³czyñskego. Szóst¹
œwi¹tyni¹ parafialn¹ by³ koœció³ œw.
Piotra i Paw³a ojców paulinów przy ul.
£yczakowskiej. Owa parafia obejmowa³a
ca³e terytorium Przedmieœcia £ycza-
kowskiego, ul. Piekarsk¹ do koœcio³a
sakramentek i  do  folwarku benedyktynek

Koœció³ pw. œw. £azarza Bo¿ego Cia³a przy klasztorze domini-
kanów, Matki Boskiej Œnie¿nej, œw.
Andrzeja Aposto³a przy klasztorze
bernardynów, œw. Anny, œw. Marii Mag-
daleny, œw. Marcina, œw. Miko³aja, œw.
Antoniego. Zakon jezuitów zosta³
zlikwidowany, a koœció³ jezuitów wyko-
rzystywano jako œwi¹tyniê garnizonow¹
oraz dla Mszy œw. dla  m³odzie¿y. Koœció³
œw. £azarza dzia³a³ przy szpitalu
miejskim dla osób niewidomych.
Koœció³ œw. Jana Chrzciciela zaliczano
do filialnych, ale po po¿arze w 1799 r.
sta³ ruin¹ 37 lat do odbudowy w 1836 r.
Po reformach Józefa II we Lwowie
zosta³o cztery klasztory mêskie. Przy
nich dzia³a³y koœcio³y klasztorne. Dwa
z nich (dominikanów i bernardynów)
by³y parafialnymi. Nie zosta³y równie¿
zlikwidowane trzy klasztory ¿eñskie.

Koœció³ œw. Zofii nale¿a³ do zgro-
madzenia sióstr mi³osierdzia. Koœció³
œw. Kazimierza pod Wysokim Zamkiem
przekazano do tzw. „Instytutu oœwiaty
ubogich sierot” tych¿e sióstr mi³osier-
dzia. Koœció³ Sakramentek i koœció³
Wszystkich Œwiêtych klasztoru bene-
dyktynek nie zosta³y zamkniête, dlatego
tylko, ¿e siostry zorganizowa³y szko³ê
dla dziewczynek.

Ojców zakonu karmelitów trzewicz-
kowych przeniesiono do klasztoru
karmelitów bosych i przekazano im
koœció³ œw. Micha³a (ul. Czarnieckiego),
a oo. franciszkanów z dwóch klaszto-
rów przeniesiono do by³ego klasztoru
kapucynów. Pod ich opiek¹ znajdowa³
siê koœció³ Niepokalanego Poczêcia
NMP. Ten koœció³ zosta³ uszkodzony
podczas po¿aru w 1830 r. i zosta³
odbudowany w 1838 r., kiedy dokonano
powtórnej konsekracji œwi¹tyni. W taki
sposób po przeprowadzeniu „reform
józefiñskich” we Lwowie zosta³o 17
czynnych koœcio³ów z 41, które istnia³y
do roku 1772.

Prawie na przestrzeni stu lat pierw-
szego okresu rz¹dów austriackich we
Lwowie nie budowano nowych œwi¹tyñ
katolickich. W 1842 r. arcybiskup
Franciszek Pisztek otrzyma³ pozwolenie
na przekazanie archidiecezji koœcio³owi
Matki Boskiej Gromnicznej w zwi¹zku
z budow¹ obok nowego pa³acu arcybis-
kupiego i lokalizacj¹ w by³ym klasztorze
karmelitanek bosych rzymskokato-

Koœció³ œw. Marii Magdaleny
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Tytułem wstępu,
czyli nie mylmy świętych

Pewien spadochroniarz, który
znalaz³ siê kiedyœ w sytuacji nie na ¿arty
rozpaczliwej, bo po awarii spadochronu
g³ównego, nie otworzy³ mu siê podczas
skoku i drugi, zapasowy spadochron,
widz¹c siebie, pêdz¹cego jak kamieñ w
kierunku twardej ziemi, zawo³a³ wielkim
g³osem: Ratuj mnie, Œwiêty Antoni!
Ratuj!

Natychmiast uchwyci³a go jakaœ
niewidzialna rêka, a gromowy g³os
zabrzmia³ miedzy chmurami.

- Œwiêty Antoni, ale który?
Przez g³owê spadochroniarza

przelecia³ w sekundê ca³y tabun spl¹ta-
nych myœli.

- Jezus Maria! Który to œwiêty
Antoni? Jaki to œwiêty Antoni?

Nagle go olœni³o. Padewski! Prze-
cie¿, ¿e Padewski! Na pewno Padewski!

- Œwiêty Antoni Padewski! –
wrzasn¹³ spadochroniarz.

- Eeee. To nie ja – zagrzmia³ g³os, a
trzymaj¹ca spadochroniarza rêka,
puœci³a go.

Bardzo niedobrze, jeœli ktoœ pomyli
œwiêtych. Konsekwencje takiego czynu
bywaj¹ op³akane.

A œwiêtych pomyliæ jest ³atwo.
Szczególnie ³atwo pomyliæ œwiêtych
Brunonów. Œwiêty Bruno z Kwerfurtu
nierozerwalnie zwi¹zany by³ z zakonem
Kamedu³ów, œwiêty Bruno z Kolonii
za³o¿y³ zakon Kartuzów. Trzeci œwiêty
Bruno, co prawda niczego nie za³o¿y³,
ale by³ bratem panuj¹cego króla i jakby
specjalnie dla zmylenia, te¿ pochodzi³ z
Kolonii. ¯eby go jakoœ odró¿niæ od
innych, uhonorowano go przydomkiem
- „Wielki”. Dlatego wyraŸnie  powiedzmy
sobie, ¿e dzisiejsza opowieœæ nie bêdzie
dotyczy³a œwiêtego Brunona z Kolonii,
ani œwiêtego Brunona Wielkiego.

Nasz œwiêty, szkoda ¿e w Polsce
trochê zapomniany, równie¿ jak tamci
dwaj, mia³ na imiê Bruno. By³ wielkim
przyjacielem polskiego ksiêcia, a póŸ-
niejszego króla, Boles³awa Chrobrego.
By³ niemieckim biskupem, który uczy³
siê jêzyka polskiego. Niemieckim œwiê-
tym, który zwalcza³ innego niemieckiego
œwiêtego, wielkiego nieprzyjaciela
Polaków. - Czy znajdzie siê gdzieœ drugi
taki œwiêty?

Urodzi³ siê w roku 974 nie byle
gdzie, bo na zamku w Kwerfurcie. By³
synem hrabiego. Kwerfurt, a w³aœciwie
Qerfurt, niedu¿e miasto licz¹ce oko³o
12 000 mieszkañców, znajduje siê
dzisiaj w kraju zwi¹zkowym Saksonia
– Anhalt. Przed po³¹czeniem Niemiec
nale¿a³o do NRD.

Chrześcijaństwo łączy
państwa i narody

Bruno rozpocz¹³ naukê w szkole
katedralnej w Magdeburgu i tam w³aœnie
postanowi³ wst¹piæ do stanu duchow-
nego. W roku 995 zostaje kanonikiem,
a nied³ugo póŸniej widzimy go ju¿ na
dworze cesarza Ottona III. Otto III, to
cesarz pragn¹cy pojednania i jak
najlepszych stosunków z powstaj¹cym
w³aœnie pañstwem polskim. Bruno staje
siê kapelanem cesarza, a wkrótce i jego
przyjacielem. Wraz z cesarzem staraj¹
siê o propagowanie idei w³¹czenia Polski
do rodziny narodów chrzeœcijañskich na
zasadzie partnerstwa, a nie zale¿noœci od
cesarstwa niemieckiego. Otto III – to

ŚWIĘTY BRUNON Z KWERFURTU
chyba pierwszy w³adca, któremu
marzy³a siê po³¹czona i pojednana
Europa. Czynnikiem ³¹cz¹cym poszcze-
gólne pañstwa Europy mog³aby siê staæ
religia. Chrzeœcijañstwo. Ju¿ nie wiado-
mo, kto z nich wywiera³ wiêkszy wp³yw
na swojego przyjaciela. Cesarz na
ksiêdza, czy ksi¹dz na cesarza. Obu
wydaje siê, ¿e w³aœnie dopiero co
ochrzczona Polska bêdzie najlepszym
modelem wzajemnych przyjaciel-
skich stosunków pomiêdzy nowym
pañstwem chrzeœcijañskim, a dawno
ju¿  ochrzczonymi, „starymi” pañstwami
Europy, a jednoczeœnie przyk³adem dla
po³o¿onych dalej na wschód i pó³noc,
poza Polsk¹, narodów jeszcze nie
ochrzczonych.

bardzo intensywnie jêzyka polskiego.
Bruno zaj¹³ siê nauk¹ jêzyka s³owiañ-
skiego, by w ten sposób szykowaæ siê
do dzia³alnoœci misyjnej w Polsce.

Pięciu Braci Męczenników
Do Pereum przyby³ jednak trochê

za póŸno. Nie jest jeszcze gotowy do
wyjazdu razem z Janem i Benedyktem.
Obaj zakonnicy wyje¿d¿aj¹ do Polski
bez Brunona. Nied³ugo oka¿e siê, ¿e obaj
zgin¹ okrutn¹ œmierci¹ i to wcale nie z
r¹k pogan, a z r¹k chrzeœcijan. „Z³ych
chrzeœcijan”, jak bêdzie siê pisa³o o ich
mordercach. Bêdzie to ju¿ w Polsce.
Zakonników bêdzie ju¿ piêciu, bo do obu
W³ochów dojdzie jeszcze trzech Pola-
ków. Zamorduj¹ ich polscy ¿o³nierze,
maruderzy z armii Boles³awa Chrobrego
przekonani, ¿e zakonnicy posiadaj¹ du¿¹
sumê srebrnych pieniêdzy otrzymanych
od ksiêcia. Ksi¹¿ê dawa³ im te pieni¹dze
i ktoœ musia³ to zdarzenie podgl¹daæ, ale
zakonnicy pieniêdzy od ksiêcia nie
wziêli. Nie mieli srebra, dla którego
zostali zabici. Tych piêciu zamordowa-
nych zakonników to pierwsi w historii
polskiego koœcio³a œwiêci mêczennicy.
Piêciu Braci Mêczenników.

Bruno stara³ siê u papie¿a Sylwestra
II o papiesk¹ pomoc dla eremu w Pereum
i dla idei misjonarskich jego zakon-
ników. Spotka³ siê z wielk¹ przychyl-
noœci¹ papie¿a zarówno, co do idei

zakonnych misji, jak i do swojej osoby.
Otrzymuje od papie¿a obietnicê wyœwiê-
cenia na biskupa i obietnicê otrzymania
paliusza. W roku 1002 Bruno przyje¿d¿a
do Niemiec. Nowym królem Niemiec
jest ju¿ Henryk II, kompletnie inaczej,
ni¿ zmar³y Otto III, rozumiej¹cy politykê
w stosunku do Polski. To chyba on blo-
kuje wykonanie obietnic papieskich
przez arcybiskupa Magdeburga. Bruno
nie otrzymuje œwiêceñ i nie otrzymuje
paliusza. Henryk rozpoczyna wojnê z
ksiêciem Boles³awem i nie ¿yczy sobie
misji i obecnoœci biskupa na spornym
terenie, nale¿¹cym do pogañskich
jeszcze plemion S³owian nadodrzañ-
skich. W roku 1003 przychodzi wiado-
moœæ o wymordowaniu misji w Polsce.
Dopiero w roku 1004 Bruno zostaje
wyœwiêcony na biskupa, przez arcybis-
kupa Magdeburga. Henryk II wrêcza
Brunonowi paliusz, nadany mu przez
papie¿a. Co wiêcej, Bruno otrzymuje
tytu³ arcybiskupa.

Misja św. Brunona w Polsce
i jego utwory literackie

Interesuj¹cej Brunona misji w
Polsce, ju¿ nie ma. Wci¹¿ trwa wojna
pomiêdzy polskim ksiêciem i Henry-
kiem II. Nikt nie chce zgodziæ siê na

œw. Bruno

Św. Bruno�Bonifacy w zakonie
benedyktynów

Wraz z orszakiem cesarza Bruno
udaje siê do Rzymu. Ju¿ w szkole Bruno
zapozna³ siê z dzia³alnoœci¹ œwiêtego
Wojciecha, który przed nim uczêszcza³
do tej samej szko³y. Chyba pod wp³y-
wem informacji o ¿yciu Wojciecha i z
chêci naœladowania œwiêtego, Bruno,
gdy tylko przybywa do Rzymu opuszcza
cesarski dwór i  wstêpuje do zakonu Be-
nedyktynów, tego samego, w którym
przebywa³ œwiêty Wojciech. Bruno, ju¿
jako zakonnik otrzymuje zakonne imiê
Bonifacy.

Opatem klasztoru jest póŸniejszy
œwiêty Romuald, za³o¿yciel zakonu
kamedu³ów. Jego projekty reformy
regu³y benedyktyñskiej bardzo siê
podoba³y m³odemu zakonnikowi Bru-
nonowi (ju¿ obecnie Bonifacemu). W
roku 1001 Romuald zabiera go ze sob¹
do  pustelni – Pereum, niedaleko  Rawenny.
Pustelnia jest jednoczeœnie szko³¹, przy-
gotowuj¹c¹ zakonników do misji na
terenach pogañskich, lub niedawno
ochrzczonych. Bruno (tak bêdê go nazy-
wa³) od jakiegoœ ju¿ czasu zaintereso-
wany Polsk¹ i jej ksiêciem Boles³awem
ma tutaj okazjê do pog³êbienia swych
studiów nad sprawami polskimi. Na
proœbê Boles³awa Chrobrego szykuje siê
w Pereum na wyjazd do Polski dwóch
braci Jan i Benedykt. Obaj ucz¹ siê

odnowienie przez Brunona misji na
terenie wci¹¿ niespokojnym i niebez-
piecznym. Bruno udaje siê, wiêc z misj¹
pocz¹tkowo na Wêgry, a stamt¹d nad
dolny Dniepr, do zamieszkuj¹cych tam
Pieczyngów. Jednak w roku 1006 Bruno
ju¿ jest w Polsce. Na podstawie relacji
jedynego ocala³ego spoœród Braci
Mêczenników, Barnaby, którego nie
by³o w klasztorze w czasie napadu,
Bruno napisa³ „¯ywot piêciu Braci
Polskich”, historiê misji i jej tragicznego
koñca. Drugi wa¿ny utwór literacki napi-
sany w Polsce przez Brunona, to „List
Brunona do króla Henryka II” z roku
1008. „List” powsta³ podczas drugiego
pobytu Brunona w Polsce. Pisz¹c ten list,
Bruno wchodzi w spór z Henrykiem II.
Zarzuca mu totalne odst¹pienie od
polityki Ottona, kierowanie siê przemoc¹

i chêci¹ dominacji nad wszystkimi.
Henryk, który w roku 1146 zostanie
kanonizowany, obecnie ma³o wygl¹da
na œwiêtego. W Polsce pokazuje siê
raczej jako drañ i zamordysta. Bruno
wypomina mu to grzecznie, ale na
pewno bardzo stanowczo. Henryk re-
wan¿uje siê Brunonowi, wyœmiewaj¹c
go jako nawiedzonego zwariowañca.
Oœmiesza go przed innymi w³adcami
Europy.

Na pocz¹tku roku 1009 wyrusza z
Polski misja, wyposa¿ona przez ksiêcia
Boles³awa Chrobrego, a prowadzona
przez Brunona. Wokó³ tej misji jest
niema³o zamieszania. Przede wszystkim,
nie ma pewnoœci, dok¹d to zmierza³a
wyprawa misyjna. Sam Bruno twierdzi³,
¿e udaje siê z misj¹ do Prusów. Nie
wiadomo, czemu twierdzi siê, ¿e Bruno
wcale nie udawa³ siê do Prusów tylko
do Jaæwiêgów. Jeszcze inni, ju¿ zupe³nie
nie do taktu, upieraj¹ siê przy koncepcji
misji Brunona udaj¹cej siê na Ruœ.

Zniknięcie św. Brunona
i relacja ks. Wiberta

Chcia³oby siê powiedzieæ. – Pano-
wie! Jak Boga kocham! Tak nie mo¿na!
Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Czemu nie
wierzy siê Brunonowi? Czemu uwa¿a

siê go za gamonia nie odró¿niaj¹cego
Prusa od Rusa? Tylko dlatego, ¿e by³
Niemcem? Nietutejszym? I ju¿ tylko
dlatego nie wiedzia³, dok¹d idzie?

To prawda, ¿e Bruno wraz z towa-
rzyszami wszed³ w lasy i jak to siê mówi
– znikn¹³ bez œladu.

O tym, dok¹d poszed³ Bruno i o tym,
co sta³o siê na tej jego misji nie wiedziano
by kompletnie niczego, gdyby nagle nie
pokaza³ siê, potwornie okaleczony
ksi¹dz Wibert, towarzysz Brunona.
Zachowa³a siê jego pisemna relacja.
Raport Wiberta, mo¿na powiedzieæ.

- Z Brunonem jecha³o osiemnastu
ludzi, w tym piêciu ksiê¿y. W miejscu,
którego Wibert nie potrafi³ wskazaæ,
misja napotka³a osadê pogan, dowo-
dzonych przez naczelnika Nethymera.
Pomiêdzy nim i Brunonem dosz³o do

Bruno zabity

Krzy¿ w miejscu zamordowania œw. Brunona
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osobliwego s¹du bo¿ego. Bruno spali³
w ogniu figurki pogañskich bo¿ków, a
sam, nie ruszony przez ogieñ, wytrzyma³
w ognisku przez czas œpiewania
siedmiu psalmów. Nethymer za³ama³
siê, widz¹c taki cud i da³ siê ochrzciæ.
Cud nie zrobi³ wra¿enia na bracie
Nethymera, Zebedenie. 9 marca 1009
roku Zebeden kaza³ zabiæ Brunona.
Brunonowi obciêto g³owê. Towarzyszy
Brunona powieszono. Ksiêdzu Wiber-
towi wypalono oczy i puszczono wolno,
by sta³ siê ¿yw¹ przestrog¹ dla innych,
chc¹cych naruszaæ ustalone zwyczaje
miejscowej ludnoœci. Taki by³ koniec
misji œwiêtego Brunona.

Ciała św. Brunona
nigdzie nie ma

Rzekomo, sta³o siê tak, ¿e Boles³aw
Chrobry wykupi³ cia³o œwiêtego od
owych dzikich pogan. Celowo piszê, ¿e
sta³o siê to rzekomo, bo cia³a œwiêtego
nigdzie nie ma, a co wiêcej, nigdy chyba
w Polsce nie by³o. Nied³ugo przedtem,
podobnie mêczeñsk¹ œmieræ z r¹k
Prusów poniós³ œwiêty Wojciech. Ksi¹¿e
cia³o od Prusów wykupi³ i te relikwie
znajduj¹ siê w Koœciele do dziœ. A relik-
wii Brunona nie ma. Chyba, wiêc ksi¹¿ê
cia³a nie wykupi³, a opowieœci o jego
wykupieniu mia³y tylko uspokoiæ tak
zwany – lud.

Mo¿e nie by³o w tym winy, czy opie-
sza³oœci ksiêcia. Mo¿e nie potrafiono
natrafiæ na œlady misji Brunona. Wibert
móg³ opowiadaæ o przebytej przez misjê
drodze to i owo, ale oœlepiony, nie
potrafi³ zaprowadziæ nikogo do miejsca,
gdzie dosz³o do tragedii. Rozbie¿noœci,
co do tego, dok¹d uda³a siê misja, s¹
bardzo stare i mog³y powstaæ ju¿ od razu,
z chwil¹ rozpoczêcia poszukiwañ. Nie
wiadomo, jak tam by³o. Wiadomo, ¿e
cia³a Brunona nigdzie nie ma. Wiadomo,
¿e jest cia³o Wojciecha. Niech, wiêc
szanowny Czytelnik sam wyci¹ga sobie
z tego w³asne wnioski. Mogê siê tylko
podzieliæ z Pañstwem swoimi w¹tpli-
woœciami. Trudno mi, bowiem  uwierzyæ,
¿e Boles³aw Chrobry sprowadzi³ zw³oki
ju¿ nie tylko œwiêtego i mêczennika, ale
zwyczajnie, swojego przyjaciela, jakim
niew¹tpliwie by³ Bruno dla Boles³awa -
i co? Ukry³ te zw³oki? Kaza³ pochowaæ
gdzieœ pod wiejskim koœció³kiem, gdzie
uleg³y zapomnieniu? Na pewno tak nie
zrobi³, a wobec tego – gdzie jest Bruno?
W tamtych czasach relikwie œwiêtego
to by³ TOWAR! Gdy Czesi najechali na
Polskê, ograbili j¹ ze z³ota i …relikwii.

Schowaæ gdzieœ relikwie œwiêtego
i nie mieæ z ich posiadania ¿adnych
korzyœci – to siê nie mieœci³o w g³o-
wie. Dlatego p³aci³o siê za relikwie
ka¿d¹ cenê. Dlatego wykupywano
zw³oki œwiêtych od pogan.

Gdyby Boles³aw naprawdê wykupi³
zw³oki Brunona, le¿a³yby one w
Katedrze. A tu – nie ma Brunona.

Krzyż w miejscu
zamordowania świętego

Jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹
œwiatow¹ Niemcy natrafili podobno na
informacjê, która lokalizowa³a miejsce
mêczeñstwa Brunona w okolicach
obecnego miasta Gi¿ycka, na terenie
ówczesnych Prus Wschodnich. Mia³o
do tego dojœæ nad brzegiem jeziora
Niegocin, na wzgórzu po³o¿onym tu¿
nad wod¹. W miejscu zamordowania
œwiêtego Brunona postawiono 30 paŸ-
dziernika 1910 roku ¿elazny krzy¿. Stoi
ten krzy¿ do dzisiaj i prezentuje siê,
odnowiony i pomalowany, nawet du¿o
lepiej, ni¿ przed wojn¹, zaœ œwiêty Bruno
w roku 1963 zosta³ patronem diecezji
³om¿yñskiej.

œródtytu³y pochodz¹ od redakcji

TADEUSZ KURLUS

Poczta Polska zamknê³a rocznik
emisyjny 2007 wydanym 3 grudnia
znaczkiem, upamiêtniaj¹cym 150.
rocznicê urodzin wybitnego powieœcio-
pisarza angielskiego Josepha Conrada,
obchodzon¹ w szerokim œwiecie, albo-
wiem UNESCO wpisa³o j¹ do swego
kalendarza jubileuszy 2007 roku.
Owszem, pisarza angielskiego, ale
maj¹cego g³êbokie polskie korzenie –
chodzi przecie¿ o Teodora Józefa Kon-
rada Korzeniowskiego (1857-1924).

Urodzi³ siê na Kresach, w Berdyczo-
wie, 5 grudnia 1857 r. jako syn poety i
komediopisarza  Apolla  Korzeniow-
skiego. Ojciec organizowa³ antyrosyjskie
manifestacje patriotyczne, podzieli³ wiêc
los tysiêcy innych Polaków – wraz z
rodzin¹ zes³ano go w 1862 r. na Syberiê.
Matce, Ewelinie, uda³o siê wyprosiæ
zezwolenie na odwiedzenie rodziny, ale
wówczas osieroci³a Konrada (1865).
Zaopiekowa³a siê nim jej rodzina. Ojciec
powróci³ z wygnania, ciê¿ko chory, w
1868 r., zmar³ rok póŸniej w Krakowie.
Konradowi nie odpowiada³o jednak
siedzenie w ³awce gimnazjalnej, chcia³
zostaæ marynarzem. Rodzina na to
przysta³a, tym bardziej, ¿e ch³opcu
grozi³o wcielenie do armii rosyjskiej. 17-
letni m³odzieniec uda³ siê wpierw do
Marsylii, gdzie arkana wymarzonego
zawodu poznawa³ wpierw jako prak-
tykant. Jako marynarz zaci¹gn¹³ siê
po raz pierwszy na  angielski parowiec
w 1878 r., potem pod angielsk¹ bande-
r¹ p³ywa³ ju¿ do koñca swej morskiej
s³u¿by w 1894 r., w tym wielokrotnie
w funkcji kapitana. Rozsta³ siê z
morzem w wieku 37 lat,  postanowi³
bowiem poœwiêciæ siê wy³¹cznie

CZŁOWIEK ODWAGI I HONORU

pracy pisarskiej, w której mia³ ju¿
pierwsze doœwiadczenia, bo w 1885 r.
zacz¹³ pisaæ sw¹ pierwsz¹ powieœæ,
„Szaleñstwo Almayera”, wydan¹ dru-
kiem w 1895 r. Rok póŸniej ukaza³ siê
„Wyrzutek”. W w¹tki wszystkich swych
powieœci (13), nowel i opowiadañ
Joseph Conrad (tym pseudonimem
zacz¹³ siê pos³ugiwaæ w 1894 r.,
wykorzystuj¹c swe drugie i trzecie imiê)
wplata³ w³asne prze¿ycia na morzu.
W 1900 r. ukaza³a siê jego najbar-
dziej znana powieœæ „Lord Jim”, z
pozosta³ych du¿¹ poczytnoœæ zyska³y:
„Tajny agent”, „Los”, „Nostromo”,
„Tajfun”, „Zwyciêstwo”, „Smuga  cienia”,
„Korsarz”. W 1924 r. premier W.
Brytanii w imieniu króla Jerzego V ofia-
rowa³ mu tytu³ szlachecki, pisarz
jednak¿e nie zgodzi³ siê na przyjêcie
tego zaszczytu.

Conrad odwiedzi³ kilkakrotnie
Polskê, w roku 1890 i 1893 goœci³ u
swego wuja, Tadeusza Bobrowskiego,
w jego maj¹tku Kazimierówka na
Ukrainie, w 1914 r. by³ w Zakopanem.
W Anglii zaœ w oficjalnych dokumen-
tach i listach zawsze pos³ugiwa³ siê
swym  oryginalnym  polskim  nazwiskiem.
Jego twórczoœæ piêknie podsumowa³ w
swoim czasie Jan Parandowski: „Wier-
noœæ, honor, obowi¹zek, poczucie
odpowiedzialnoœci, odwaga, wytrwa³oœæ
– rzeczy albo oœmieszone, albo grun-
townie zachwiane pod koniec XIX
wieku – znalaz³y w nim, chcia³oby siê
powiedzieæ, aposto³a, gdyby to s³owo
by³o stosowne do jego dyskrecji intelek-
tualnej i uczuciowej”.

Czy nazwisko Conrad jest jeszcze
¿ywe wœród czytelników, czy istniej¹
placówki, zajmuj¹ce siê jego twór-
czoœci¹? Ale¿ tak! Jego ksi¹¿ki s¹ wci¹¿
wznawiane, a w Polsce i w œwiecie
¿yw¹ dzia³alnoœæ przejawia co najmniej
kilka wa¿nych oœrodków, nastawio-
nych wy³¹cznie na badanie ¿ycia
pisarza, za granic¹ niemal dorównu-
j¹cego popularnoœci¹ Chopinowi.
Doœæ powiedzieæ, ¿e obok prowadz¹-
cych u nas studia conradoznawcze
uniwersytetów w Lublinie i  Opolu,
w Anglii dzia³a The Joseph Conrad
Society (od 1973 r.), w USA – The
Joseph Conrad Society of America, we
Francji – Societe Conradienne Francaise,
w Japonii – Tokio/Kyoto Conrad
Group. Texas University Press wydaje
od 1968 r. co trzy lata czasopismo
„Conradiana”.

W lutym  ubieg³ego  roku odby³o
siê w Warszawie uroczyste otwarcie
Roku J. Conrada. Uczestniczy³a w nim
delegacja w³adz Berdyczowa, a tak¿e

grono licealistów ¿e tamtejszej szko³y,
nosz¹cej jego imiê.

Przy okazji. Ju¿ tylko najstarsi
Polacy pamiêtaj¹ przys³owie „Pisz na
Berdyczów”, w znaczeniu, ¿e powierzona
poczcie przesy³ka nigdy nie dotrze do
r¹k adresata, bo wiadomo – na Kresach
ona Ÿle funkcjonowa³a. Otó¿ nic bardziej
b³êdnego! W³aœnie w Berdyczowie
poczta dzia³a³a niezwykle sprawnie,
nawet niepoprawnie zaadresowany list
na pewno dociera³ tam, gdzie trzeba, a
to dlatego, ¿e ongiœ w Berdyczowie
wszyscy siê znali, tote¿ w tym mias-
teczku nigdy nie móg³ on  zb³¹dziæ! A
zatem mówiæ: „Pisz na Berdyszów”, to
tak, jak gdyby mieæ absolutn¹ pewnoœæ,
¿e korespondencja zostanie dorêczona.

Poczta  Polska  ju¿  raz  go  uhonorowa³a
Conrada, dwoma znaczkami, wydanymi
w 1957 r. w 100. rocznicê  urodzin  pisarza,
w filatelistyce zagranicznej ¿adnego
dedykowanego mu waloru nie znaleŸliœ-
my, dziwi nas przede wszystkim, ¿e
poczta Wielkiej Brytanii dot¹d nie
dostrzeg³a potrzeby takiego uczczenia
wybitnego przecie¿ pisarza angielskiego.

Nowy nasz znaczek zaprojektowa³
M. Jêdrysik (widzimy na nim podobiznê
Conrada na tle fragmentu rêkopisu
„J¹dra ciemnoœci”), rytowa³ go nato-
miast J. M. Kopecki. Nak³ad: 0,5 mln.

Historia w znaczki wpisana

Ÿród³o: Oficjalna strona filmu
Post mortem. Opowieœæ Katyñska

„Katyñ” Andrzeja Wajdy znalaz³ siê
wœród 5 filmów nominowanych do
Oscara w kategorii: Najlepszy film
nieanglojêzyczny. Andrzej Wajda
powiedzia³, ¿e by³by szczêœliwy, gdyby
“Katyñ” zdoby³ nominacjê, poniewa¿
wtedy sprawê mordu katyñskiego
uda³oby siê przedstawiæ zagranicznym
widzom.

- Kto wie, wszystko jest mo¿liwe -
powiedzia³ Wajda, który otrzyma³ ju¿
Oscara za ca³okszta³t twórczoœci.
Dramat „Katyñ” przedstawia losy
kobiet – matek, ¿on i córek polskich
oficerów zamordowanych w 1940 roku
w lasach katyñskich przez NKWD.
Powsta³ na podstawie powieœci Andrze-
ja Mularczyka. Obok obrazu Polaka w
tej kategorii znalaz³y siê filmy: „12”
Nikity Micha³kowa (Rosja), „Fa³szerze”
Steana Ruzowitzky’ego (Austria),
„Beaufort” Josepha Cedara (Izrael) i
„Mongo³” Siergieja Bodrowa (Ka-
zachstan).

Oprócz filmu „Katyñ” Amerykañska
Akademia Filmowa nominowa³a do
Oscara w kategorii krótkometra¿owy
film animowany „Piotrusia i wilka” –
wspóln¹ produkcjê Polski i Wielkiej
Brytanii. „Piotruœ i wilk” – to ekranizacja
baœni muzycznej Sergiusza Prokofiewa.
Film jest wspólnym dzie³em ³ódzkiej
spó³ki Se-ma-for Produkcja Filmowa i
brytyjskiej firmy Break Thru Films.
Wyre¿yserowa³a go Brytyjka Suzie
Templeton.

“Katyń” nominowany do Oscara!
Film otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê,

Kryszta³ Annecy, oraz Nagrodê Publicz-
noœci na ubieg³orocznym presti¿owym
Miêdzynarodowym Festiwalu Filmów
Animowanych w Annecy we Francji.
Œwiatowa premiera filmu mia³a miejsce
we wrzeœniu 2006 r. w Londynie, a jego
polska premiera kinowa - w listopadzie
2007 r.

Dodajmy, ¿e najwiêcej nominacji,
bo a¿ w oœmiu kategoriach, otrzymali
bracia Joel i Ethan Coen za film „To nie
jest kraj dla starych ludzi”.

Uroczysta gala, na której zostan¹
przyznane nagrody odbêdzie siê 24
lutego w Los Angeles.

www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy-krakow.com.pl
www.kresy-
wschodnie.webpak.pl
www.kresy.co.uk/
stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika.pl
www.lwow.com.pl

Ciekawe strony
internetowe
o Kresach
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Fragmenty pracy pani Ireny Partyki-
Wasid³ow. Praca zosta³a nagrodzona
w 3 Konkursie Literackim im. Kazi-
mierza Wierzyñskiego w Przemyœlu
w 1994 roku (druga nagroda)

Za mn¹ - szmat nie³atwej drogi.
D³ugie, d³ugie lata. Coraz czêœciej d¹¿ê
myœlami w minione lata i wspomnienia
ogarniaj¹ mnie i budz¹ rozrzewnienia
nad sob¹ i nad nami wszystkimi. Czy
kogokolwiek, kiedykolwiek interesowa³y
nasze losy? Jacy jesteœmy, jak ¿yjemy,
co porabiamy na tej ziemi? Co zosta-
wimy dzieciom, wnukom, prawnukom?
Ró¿ne fragmenty wyp³ywaj¹ w pamiêci.
¯ycie nie oszczêdza³o naszego poko-
lenia. Rzuca³o z deszczu pod rynnê, na
zimn¹ wodê. Ale, mimo wszystko,
prze¿y³o siê. Doczekaliœmy zwrotu
œwi¹tyni, naszego odrodzenia. Wyp³y-
waj¹ w pamiêci pierwsze lata odwil¿y,
powi¹zane z ni¹ nasze nadzieje, radoœæ,
¿e jesteœmy, ¿e nie wszystko stracone.

Prawie od pierwszych dni do prac
przy koœciele w³¹czy³a siê brygada
Poznañskiego „Energopolu” (zatrudniona
w Bohorodczanach). To by³a ogromna
pomoc. W 1990 roku powsta³o pierwsze
towarzystwo polskie. TKP im. F. Kar-
piñskiego.

W dzienniku, bez daty,
jest lakoniczny zapis:

„Energopol”
podarował DOM!”

To by³ ma³y, ¿ó³ty domek (wagon),
który jak grzybek przycupn¹³ obok
koœcio³a, na skrawku ziemi „polskiej”.
Wielkie litery na fasadzie uk³ada³y siê
w dumny napis: TOWARZYSTWO
KULTURY POLSKIEJ. Wewn¹trz
zacisznie, goœcinnie. Wita Orze³ Bia³y i
Dziadek patrzy przenikliwie spod
krzaczastych brwi. S³ychaæ jêzyk polski,
a czasem i piosenkê, tê dawn¹, niby
zapomnian¹. Tu czujesz siê naprawdê
Polakiem, jesteœ u siebie. Nareszcie
mo¿na wyprostowaæ zgiête plecy. Co
prawda, ludzie zapisywali siê do Towa-
rzystwa bojaŸliwie, z oci¹ganiem. Nie
byli mo¿e zbyt pamiêtliwi, nie. Ale
krzywda siedzia³a w nich g³êboko i
gniewnie, st³umionym krzykiem wyry-
wa³a siê na zewn¹trz. Tyle przecie¿
prze¿yli!

„Ludzie, przestañcie siê baæ” – wo³a³
ksi¹dz z ambony. Z³o œwiata wywodzi
siê ze œlepego lêku, z braku naszej
odwagi. „Polacy, jednoczcie siê, si³a w
jednoœci”- nawo³ywa³a pani Prezes
Towarzystwa.

Wokó³ niej zebrali siê ludzie, maj¹cy
inicjatywê, patriotycznie nastrojeni.
Jednym s³owem, swoi. Zawrza³a praca
w ¿ó³tym  domku. Kraj otwiera³ goœcinnie
drzwi dla tych tak zupe³nie zapomnia-
nych przez wiele, wiele lat. Powia³
wolny wiatr, osza³amiaj¹cy lekko,
zawrotnie. Tam rozumieli, ¿e trzeba
nieœæ polskie s³owo, oœwiatê miêdzy
tych, co nigdy nie przestawali siê czuæ
Polakami. Miêdzy ludzi ze znakiem
bia³o-czerwonej.

Jesieni¹ 1990 roku dzieci i m³odzie¿
pochodzenia polskiego rozpoczê³y
naukê religii i jêzyka ojczystego na
zajêciach fakultatywnych, otrzymano
klasê w ukraiñskiej szkole. W³aœnie
minê³y 32 lata od zamkniêcia szko³y
polskiej w Stanis³awowe. Otwarcie
szko³y i zakoñczenie pierwszego roku
szkolnego, to by³y zdarzenia na wielk¹
miarê w ¿yciu wspólnoty polskiej.
Radoœæ i ³zy! Zaœwita³a niewymyœlna
nadzieja! Jutro naszych dzieci i wnuków
bêdzie lepsze.

NA STANISŁAWOWSKIEJ FALI

Grupa starszej m³odzie¿y przygoto-
wywa³a siê do wyjazdu na studia do
Polski. A na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
w koœciele rozœwietlonym Gwiazd¹
Betlejemsk¹, m³odzie¿ przyst¹pi³a do
Pierwszej Komunii. Dziewczyny nie
mia³y bia³ych, zwiewnych sukien, ani
ch³opcy bia³ych ubrañ. Jedwabne
pelerynki, mirtowe wianeczki to wszyst-
ko. Byli  piêkni w swojej niepokalanej
m³odoœci. Stali u stóp o³tarza, w
oczekiwaniu na cud  Boskiego Przemie-
nienia. Z wielkiego obrazu uœmiecha³a
siê do nich Jasnogórska Madonna (te¿
dar z Polski). Œwiece rzuca³y z³ote blaski
na twarze, pe³ne cichego zachwytu.
Przez oszklone ju¿, oszronione okna
zajrza³o zimowe s³oñce. Rzuci³o na o³tarz
garœæ z³otych promieni. Zdawa³o siê, ¿e
to sp³ywa ³aska Bo¿a na dzieci, na nas,
na koœció³ ca³y. Niezapomniane chwile!

Kartka z dziennika,
 grudzień 1990

Pierwsza Gwiazdka! Pierwsza naj-
prawdziwsza Pasterka! Odœwiêtnie
przystrojony Koœció³, pachn¹cy jedlin¹.
£ka³o coœ we mnie, gdy tak sta³am w
przyæmionym koœciele, miêdzy swoj¹
rodzin¹, z dzieæmi, z wnukami...

Zdawa³o siê, ¿e nie istnieje nic,
tylko my, zebrani tu, zjednoczeni
wielk¹ radoœci¹ narodzin Zbawiciela.
A kiedy zaœpiewaliœmy kolêdy, nasze
polskie, najpierw cicho, a potem burza
dŸwiêków unios³a siê hen, chyba do
samych niebios. Pozwoli³am ³zom p³y-
n¹æ. Uczucie ogromnej ulgi i spokoju
ogarnê³o chyba wszystkich. Da³ Bóg
do¿yæ!

A przed Œwiêtami by³y paczki!
Pycha!!! Uciecha i ma³ym, i starszym. I
wyszed³ w œwiat pierwszy numer „Ga-
zety Lwowskiej”, w sam¹ Wigiliê! Czy
to nie cud Bo¿ego Narodzenia?

Wszystko w tym 90. by³o nieocze-
kiwane, zadziwiaj¹ce. Ci¹gle coœ siê
dzia³o!!! Nie tylko remontowano
koœció³, ale budowano cegie³ka po
cegie³ce nowe ¿ycie.

Prace w Towarzystwie nabiera³y
tempa. Ludzie, nie szczêdz¹c si³, praco-
wali dla dobra wspólnoty. Ambitna Pani
Prezes dokonywa³a cudów. Niemo¿liwe
stawa³o siê mo¿liwe. Zara¿a³a i nas
swoj¹ energi¹ i wiar¹. Kolonie dla dzieci,
kursy dla nauczycieli.

De facto: Pani Prezes TKP wiosn¹
91 roku jeŸdzi³a do Poznania w sk³adzie
delegacji miasta Iwano-Frankowska
(Stanis³awowa) w celu nawi¹zania
œcis³ych kontaktów i podpisania umowy
o wspó³pracy w dziedzinie gospodarczej
i kulturalnej. To by³o niebywa³e zwy-
ciêstwo na nasz¹ korzyœæ. I pojawi³a siê
idea za³o¿enia swojej biblioteki, w³asnej.
I wys³anie kogoœ na warsztaty
biblioteczne do Poznania.

Kartka z dziennika.
Czerwiec 1991 roku.

Proponuj¹ mi wyjazd na warsztaty
biblioteczne (nauka, znajomoœci, kon-
takty), organizowane przez bibliotekê
Raczyñskich. Czy wywi¹¿ê siê z tego
zadania? Có¿ robiæ??? Bezprzecznie
trzeba siê zdecydowaæ.

To okazja! S³owem, trzeba jechaæ.
Jak siebie pamiêtam, zobaczyæ Kraków
by³o zawsze moim marzeniem. W³aœci-
wie jecha³am do Poznania. Nie sama, a
z pani¹ Kazi¹ Tym¹ i Irenk¹, m³od¹
nauczycielk¹ z Ko³omyi. Towarzystwo
wydelegowa³o nas na te warsztaty i
zaczê³a siê ta wspania³a przygoda. Tylko
pieniêdzy na tê imprezê nie by³o, bo i
sk¹d mia³y siê wzi¹æ? Biletów te¿ nie
mo¿na by³o dostaæ. By³y one dla
handlarzy, wo¿¹cych do Polski najroz-
maitsze ró¿noœci, by urozmaiciæ bazary

i robiæ niebywa³e interesy!!! Gor¹czka
turystyki komercyjnej ow³adnê³a ¿yciem
miasta. A có¿ nam robiæ? Tego nie
wiedzia³ nikt. Ale jechaæ musimy, ¿eby
w Kraju wiedzieli, ¿e tu czekaj¹ na
polskie s³owo, na polsk¹ ksi¹¿kê. Ksi¹dz
pob³ogos³awi³ nas z cichym westchnie-
niem. Mi³y pan Andrzej z „Energopolu”
wyci¹gn¹³ pieni¹dze z w³asnej kieszeni.
Ca³e 100 tysiêcy z³otych! W tamtych
czasach w Polsce wszystko liczy³o siê
na setki tysiêcy i na miliony. Upcha³yœ-
my siê do kolonijnego autokaru i
szczêœliwie, spokojnie razem z dzieæmi
dojecha³yœmy do Przemyœla. Dzieci
pojecha³y dalej.

By³yœmy na Polskiej ziemi! Zosta³o
nam dotrzeæ do Poznania i zd¹¿yæ na
pocz¹tek zajêæ na warsztatach. Na stacji,
przechodz¹c obok œpi¹cych po trudach
¿ycia bazarowego pokotem handlarzy,
dostaliœmy siê do kasy. O, zgrozo!
Pieniêdzy starcza tylko na jeden bilet i
bilet ze zni¿k¹ 50 procent.

W pociągu
Paskudnie. Có¿ robiæ? Ju¿ jutro, 4

lipca rozpoczynaj¹ siê warsztaty...
Biegiem, na chybi³ trafi³, wpadamy do
ruszaj¹cego ju¿ poci¹gu. Uff! Lecimy na
Wroc³aw. Mamy szczêœcie!

W przedziale s¹ Stanis³awowiacy.
Student z babci¹. Nie zd¹¿y³yœmy odsap-
n¹æ, jak do przedzia³u wszed³ konduktor,
m³ody, przystojny facet. By³ nawet mi³y.
„Bilety proszê”- mówi bardzo uprzejmie.
Student z babci¹ grzecznie podaj¹. Pani
Kazia i ja objaœniamy nasz¹ sytuacjê.
(Irenka zaniemówi³a). „Proszê bilety”,
powtarza konduktor, g³osem mro¿¹cym
krew w ¿y³ach. Robi siê nagle z³y i
wstrêtny. Do naszych ³zawych próœb
przy³¹czaj¹ siê student z babci¹. Nie-
stety! Tych pieniêdzy, tych 100 tysiêcy
z³otych wystarcza tylko na trzy bilety do
Krakowa. Nieub³agany konduktor,
maj¹cy numer 89, twierdzi twardo: „W
Krakowie wysiadaæ, wymiataæ siê i
koniec!” Nast¹pi³o zbieranie pieniêdzy.
Dorzuci³ student, babcia. Ale mimo
wszystko nie wystarczy³o na bilety do
Wroc³awia. W dodatku „numer 89”
zabra³ nam paszporty! A to by³aby heca,
gdybyœmy wyl¹dowa³y w radzieckim
konsulacie! Nie widzia³by nas Poznañ i
droga do Kraju by³aby dla nas na d³ugo
zamkniêta. I tak ka¿dego razu rozgrywa
siê dramat przy wyrabianiu wiz, szcze-
gólnie s³u¿bowych. I sk¹d wziêliœcie siê
tu „wdruh” Polacy??? A nam siê zdaje,
¿e byliœmy tu zawsze...Ale z w³adz¹
lepiej nie zadzieraæ. W³adza zawsze ma
racjê. I w naszym wypadku te¿.

We „Wspólnocie Polskiej”
jak u mamy

Wysadzi³ nas srogi konduktor o
œwicie w P³aszowie. By³ rzeœki lipcowy
poranek. Wymêczone, wymiêtoszone
maszerowa³yœmy puœciutkim peronem.
Irenka na sportowo, z plecakiem, a my,
starsze panie z torbami za ni¹. To by³
widok! I ¿adnego reportera w pobli¿u.
Najgorsze, ¿e to nie by³ wymarzony
Kraków, to przecie¿ P³aszów. „A do
Krakowa jeszcze o ho, ho!” – powiedzia³
starszy pan, ogl¹daj¹c nas ciekawie. Na
pewno nie wygl¹da³yœmy reprezentacyj-
nie... Có¿ robiæ dalej! By³yœmy w
rozterce. I zaœwita³a zbawcza myœl:
„Wspólnota Polska!!!” W tej chwili los
uœmiechn¹³ siê do nas ca³¹ gêb¹. Z
piosenk¹ i naprzód! W dó³, w górê i
znów poci¹g i nareszcie Kraków. Teraz
to ju¿ naprawdê jesteœmy w wyma-
rzonym Krakowie. Wst¹pi³a w nas

otucha. Ruszamy z Kazi¹ na poszu-
kiwanie gmachu „Wspólnoty Polskiej”.
Irenka siedzi z baga¿ami. Jeszcze jest
bardzo wczeœnie. Przebiegaj¹ pojedyn-
czy przechodnie... Zaczyna m¿yæ.
Gubimy siê w szaroœci w¹skich uliczek.
Zimno... Nieoczekiwanie wychodzimy,
poprzez stare mury, na Plac Mariacki.
Przed nami panorama Starego Miasta.
Strzelisty koœció³ Mariacki, Rynek
G³ówny z Sukiennicami i zabytkowymi
kamieniczkami. W jednej z takich
kamienic znajduje siê Wspólnota.
Przekraczamy próg nie bez obawy.
Przemi³a „polonijna” pani wita nas
uœmiechem, ju¿ jest gotowa nam pomóc.
Jak ta wró¿ka, która wszystko wie i ro-
zumie. W stylowo urz¹dzonym wnêtrzu,
jest tak po staropolsku goœcinnie. „Œwiat
nie jest bez dobrych ludzi” – mówi³a
moja babcia. Roztkliwi³yœmy siê, opo-
wiadaj¹c o naszym ¿yciu-byciu na
dawnych ziemiach kresowych ( jak u tej
przys³owiowej babci na cudzym gar-
nuszku ). A potem by³o, jak w bajce o
sierotce Marysi, tylko, ¿e otacza³y nas
nie krasnoludki, a pe³ne uroku Krako-
wianki. I Irenkê  przywieziono  z  baga-
¿ami, zziêbniêt¹ z tego przyd³ugiego
czekania. I stoliczek siê nakry³! I po
dobrej kawie nabra³yœmy animuszu... I...
otrzyma³yœmy bilety do samego
Poznania! Czujemy siê, jak partyzanci
przy wykonywaniu trudnego zadania,
którzy w koñcu dotarli do swoich. Tak,
teraz jesteœmy na ojczystej ziemi!

Atmosfera święta
Idziemy zwiedzaæ Kraków. Ju¿

po³udnie i mo¿na obejrzeæ o³tarz Wita
Stwosza. Widzia³am go tylko na repro-
dukcjach. A teraz jaœnia³ przede mn¹, w
ciemnym wnêtrzu koœcio³a, niepowta-
rzalnym piêknem barw i plastyki. Urze-
kaj¹ce piêkno. Kolana uginaj¹ siê same.

W Sukiennicach rozbola³a mnie
g³owa od krêcenia na prawo, na lewo...
I od tych cen z wieloma zerami. Gapimy
siê przed ka¿dym stoiskiem  i  wzdychamy:
¿eby, choæ coœ kupiæ na pami¹tkê... Ale,
ale...

Wpadamy w wir krakowskiego
¿ycia, w atmosferê nie koñcz¹cego siê
œwiêta. W cieniu kru¿ganków Sukiennic
jest barwnie od obrazów. A na placu s¹
koncerty. Pod rozpogodzonym b³êkitem
graj¹ i œpiewaj¹, i do czapki grosiki
zbieraj¹. Wesele, uciecha! Potem
Traktem Królewskim idziemy na kró-
lewski WAWEL. Wchodzimy w kraj
legendy. Machnê³a wró¿ka czarodziejsk¹
pa³eczk¹ i znaleŸliœmy siê na dziedziñcu
starodawnego Zamku. Lada chwila poja-
wi¹ siê królewskie orszaki i roztañczeni
kuglarze... A mo¿e  i  Lajkonik wyskoczy?!
A z Jamy Smoczej mo¿e poka¿e siê stary
Smok. To tutaj piêkna Wanda, co nie
chcia³a Niemca za ¿adne skarby, rzuci³a
siê w nurty Wis³y...

Wieczorem odjecha³yœmy do Po-
znania, zabieraj¹c ze sob¹ moc
przedobrych, przepiêknych wra¿eñ. I
wdziêcznoœæ ogromn¹.

Wspomnienia Poznańskie
Po perypetiach drogi krakowskiej,

droga do Poznania wydawa³a siê wy-
j¹tkowo spokojna. O, teraz mog³yœmy
siedz¹c w wagonie, rozpamiêtywaæ
miniony dzieñ, tak pe³en wra¿eñ, ¿e a¿
pêka³.

Poci¹g lecia³ na zachód, przez rów-
ninn¹ ziemiê: nasz¹ polsk¹, ubarwion¹
czystym z³otem pól, zieleni¹ lasów.
Mijaliœmy polskie wsie, miasta i mias-
teczka. Mo¿na odegnaæ strach, co siedzi

Irena Partyka-Wasid³ow
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w nas jak gwóŸdŸ. Mo¿na odetchn¹æ
spokojnie, bez bojaŸni, ¿e za jakieœ
polskie niefortunne s³owo i oberwaæ
mo¿esz. A przecie¿ zupe³nie niedawno
nasza podró¿ do Poznania by³a

stworzyæ Cz³owiek? I jak wielka jest
si³a piêkna!

Z nowoczesnych rzeczy ogl¹damy
kabaret na dziedziñcu zamkowym.
Jednym s³owem, jedenaœcie dni œwiêta!

wowiacy i Ko³omyjczanie. Zachowali
sentyment do rodzinnych stron. Ciekawi
wiadomoœci stamt¹d. Przecie¿ „Tam pod
gór¹, hen st¹d, tam rodzinny by³ dom”...
By³!!!

Dziwi¹ siê, jak wytrwaliœmy. Ciesz¹
siê, ¿e rozluŸni³o siê trochê, ¿e powoli
polskoœæ odzyskuje prawo do istnienia.
Do tej pory siedzia³o siê cicho. Jak
myszy pod miot³¹. Nad nami wisia³
strach. Strach ma nie tylko wielkie oczy,
ale i wielk¹ si³ê. Po roku 1957, zamy-
kaj¹c szko³ê polsk¹ w Stanis³awowie,
w³adze zatar³y rêce, a mo¿e i umys³y na
wszelki wypadek, z ulg¹. Uff, nie ma
ju¿ tych „przeklêtych lachów”. Spokój!
Ale my, na przekór wszystkiemu jesteœ-
my. Nie zapomnimy tych poznañskich
spotkañ z rodakami. Wraca³yœmy z
takich goœci rozanielone, rozœpiewane.
O, nasza pani Kazia to talent! Jaki g³os!
Jakie pieœni ona zna! I œmia³yœmy siê,
i p³aka³y. I wzrusza³a nas ta dobroæ, ta
szczera ¿yczliwoœæ, któr¹ nas otaczano.
I szkoda nam by³o nas samych.

Zapamiêta³am Irenkê, zap³akan¹, z
rozwianym w³osem, z jarz¹cymi siê
oczyma, tak¹ œliczn¹, kiedy wróci³a z
„goœci” obdarowana, pe³na tego dru-
giego ¿ycia. ¯al wiêdn¹cej m³odoœci,
samotnych m³odych lat! A i nam szkoda
zatraconych nadziei. O, gdyby granica
nie odciê³a nas od Kraju?! Bo¿e, czemu
tak siê pokie³basi³o na œwiecie, ¿e ziemia
rodzinna nie jest ju¿ Ojczyzn¹?

Od biblioteki Raczyñskich otrzyma-
liœmy niebywa³y dar: 20 tysiêcy ksi¹¿ek.
Ca³y ksiêgozbiór. Naszej wdziêcznoœci
nie wyrazisz s³owami. Marzy siê nam
piêkna biblioteka, na wzór tych, co
widzia³yœmy w Poznaniu.

Nieub³aganie przybli¿a³ siê koniec
warsztatów. Gryz³a myœl, jak zdobyæ
bilety powrotne. A w³aœciwie, za co?
Wstyd nam naszej nieuzasadnionej
biedoty.

I znów pomog³a biblioteka. A to
k³opot mieli z nami! Czy siê kiedyœ
odwdziêczymy?!

W jednym z ostatnich dni zwie-
dziliœmy poznañski bazar. Zadziwi³ nas,
wprawi³ w os³upienie rozmaitoœci¹
„naszych” towarów! Tanich! Bez talo-
nów, bez kuponów i bez wszelkich
kartek przydzia³u. Fantazja! Kupi³yœmy
te¿ co nie co.

No i przyszed³ czas pakowaæ wa-
lizki. Ostatnie po¿egnalne spotkania.
Wymiana  adresów, drobnych  upominków.
W ostatni wieczór wspólna uroczysta
kolacja. By³y podziêkowania i œpiewy.
¯al œciska³ serca, ¿e to ju¿, ¿e to koniec.

Koniec œwiêta! Ale wspomnienia
zostan¹ z nami. To bogactwo, którego
nikt nie odbierze. Wraca³yœmy pe³ne
wra¿eñ, odm³odzeni.

Na po¿egnanie Poznañ urz¹dzi³ nam
hecê, nie zaplanowan¹ w ¿adnym
programie. Ju¿ na stacji, ju¿ prawie w
poci¹gu z³odziej wyci¹gn¹³ mi polares,
wypchany ró¿noœciami: wizytówki,
pieni¹dze i ...bilet!!! Fatalnie! Biedny
z³odziej nie ob³owi³ siê, a dla nas to znów
by³a koszmarna noc. Taki pech!

W Przemyœlu na stacji istny Babel.
Ró¿nojêzyczny, ha³aœliwy t³um, t³ok,
harmider straszliwy. I upa³ mêcz¹cy.
Przedar³yœmy siê szczêœliwie przez
graniczne rogatki i ju¿ bez przygód
dojecha³yœmy do Stanis³awowa.

Zabra³yœmy ze sob¹ do naszego
szarego ¿ycia serdecznoœæ, dobroæ i
wiarê, ¿e w Kraju pamiêtaj¹ o nas, ¿e
„Wspólnota Polska” przygarnê³a nas,
w³¹czy³a do wielkiej polonijnej rodziny.

Kraków - Poznañ - Stanis³awów
lipiec - wrzesieñ 1991 r.

Do druku opracowa³a
W³adys³awa Dobosiewicz

niemo¿liwa. Znaczy jest lepiej! Coœ
ruszy³o!

Za oknami wagonu koñczy³ siê
dzieñ. Noc objê³a ziemiê. Nareszcie
Poznañ! Zmêczone, ale jak¿e szczêœli-
we, dotar³yœmy do celu!

Dworzec ca³y rozjaœniony œwiat-
³ami. Ludno, gwarno, chocia¿ jeszcze
noc. Ostatnie metry naszej drogi.
Tramwaj dowozi do hotelu. Tam nas
oczekiwano. Koniec podró¿y. Teraz
wyk¹paæ siê i spaæ. Do jutra!

A jutro okaza³o siê najpiêkniejszym
dniem. Pocz¹tkiem najwspanialszej
przygody, jaka nam siê nawet nie œni³a.
Pierwsze kroki ulicami Poznania.
Uroczystoœæ otwarcia warsztatów.
Wspania³a! I zapoznanie siê z najpiêk-
niejsz¹ bibliotek¹. Ju¿ sam gmach, z
korynck¹ kolumnad¹ na fasadzie,
sprawia du¿e wra¿enie, a wnêtrze to
œwi¹tynia ksi¹¿ek. Biblioteka posiada nie
tylko zadziwiaj¹cy ksiêgozbiór, ale i
najbardziej sympatycznego dyrektora i
najmilsze panie „biblioteczne”. Za³o¿y-
ciel biblioteki  i  fundator Edward Raczyñski
musia³  byæ  nadzwyczajnym cz³owiekiem!
Przyjmowano nas, ludzi ze Wschodu,
ze szczególn¹ ¿yczliwoœci¹ i z wielkim
zrozumieniem do naszej niewiedzy.
Nasze przygody wzbudza³y zaintereso-
wanie i uœmiechy. „A to trzeba by³o mieæ
odwagê tak przyjechaæ” – s³ysza³yœmy.
A jak inaczej? No jak?!

A w³aœnie dla nas, którym niedawno
uchylono ¿elazn¹ kurtynê, wszystko tu
by³o ciekawe i niezwyk³e. Pozna³yœmy
interesuj¹cych ludzi. Nawi¹za³yœmy
kontakty ze œwiatem. Poznañ nas
oszo³omi³. Chodz¹c po wykopaliskach
prastarego Ostrowia Tumskiego, ma siê
wra¿enie, ¿e cofasz siê do  kolebki dzie-
jów polskich. A mroczne, potê¿ne
gmachy Œródmieœcia przypominaj¹
panowanie pruskie. Chcia³oby siê je
„wybieliæ”, chocia¿ troszeczkê! Zrozu-
mia³e, to naruszy³oby powagê miasta!
A na starym Rynku, trzynastowieczny
Ratusz! Ca³y nafaszerowany zabytkami
historii. Wspania³oœci! A jak piêkne s¹
nowe osiedla, utkane kwiatami i zieleni¹
parków!!! Sklepy pe³ne towarów,
bajeczne wystawy! A¿ dech zapiera od
patrzenia! Tylko te ceny... Nauczy³yœmy
siê ju¿ liczyæ zera. A jak ubogie wydaje
siê nam nasze ¿ycie! Tam za kolczast¹
granic¹...

Program warsztatów obejmowa³
nie tylko zajêcia biblioteczne, tak
nam niezbêdne, ale i zwiedzania
miejsc zabytkowych, muzeów, na po-
dziw bogatych. Ogl¹da³yœmy ory-
ginalnego Malczewskiego! I istne
cuda w Archidiecezji: prastare fo-
lianty, rzeŸby i wyroby z³otnicze,
malarstwo ró¿ne i na koniec Wyczó³-
kowski. Jak wielkie dzie³a potrafi

Manifestacja 3 Maja w Stanis³awowie w 1991 r.

Zebra³yœmy tak¹ iloœæ wiadomoœci, ¿e
strach ogarnia³, czy to aby w naszych
g³owach siê utrzyma, czy nie wyfrunie,
jak przelotny ptak?!

Hotel nasz sta³ na skraju parku
„PrzyjaŸni polsko-radzieckiej”. Park
przeœliczny. Szczególnie rano, kiedy
tysi¹ce kolorowych ró¿ k¹pi¹ siê w
srebrzystej rosie. I powietrze najprzej-
rzystsze i drzewa najzieleñsze... Ktoœ by
siê uœmia³. Sentymenty!!! Ale my u
siebie, ju¿ dawno nie widzimy takiej
¿ywej zieleni. Wszêdzie rdza i w nas
chyba te¿.

Moc wspomnieñ zostawi³y wy-
cieczki po Ziemi Wielkopolskiej.
Jecha³yœmy sobie autokarem, komfor-
towo, równiutkimi cienistymi drogami,
mija³yœmy ³any dojrzewaj¹cego zbo¿a,
poprzecinane kêpami drzew, ³¹ki
zielone, przetkane b³êkitem jezior.
Jecha³yœmy Szlakami Piastowskimi,
gdzie ¿y³a by³a prastara legenda o Piaœcie
Ko³odzieju. O tym, jak on ora³ t¹ ziemiê
najukochañsz¹ i zosta³ Królem. I tê
mi³oœæ, jak najdro¿sz¹ spuœciznê,
pokoleniom przekaza³.

Druga wycieczka to Rogalin,
Smie³ów, Go³ochów... Zwiedza³yœmy
pa³ace, ukryte w uroczych, zadbanych
rozleg-³ych parkach. Do dziœ zachowa³y
dawn¹ œwietnoœæ. Tutaj tworzy³ Mic-
kiewicz „Pana Tadeusza”.Tutaj Izabela
Czartoryska stwarza³a swój œwiat mu-
zealny.

By³yœmy ca³y d³ugi dzieñ w goœ-
ciach u wielkich Przodków. To by³a
wspania³a goœcina! Ogl¹danie pokoi
zamkowych, spacery po parkach, uro-
czysty obiad i kolacja przy œwiecach...
W naszym ¿yciu to bajka. A¿ siê nie
wierzy, ¿e to by³o naprawdê.

Warsztaty biblioteczne dla nas – to
przede wszystkim spotkanie z polskoœ-
ci¹, z histori¹, t¹ prawdziw¹, nie oka-
leczon¹. To znajomoœæ z kultur¹ dawn¹
i dzisiejsz¹, znajomoœæ z ksi¹¿k¹, z t¹
dawn¹, co z dalekiego dzieciñstwa i z
t¹, która czeka³a na nas, zamkniêta pod
dziesiêcioma  k³ódkami, pisana w lagrach
i na emigracji. Przypomina³a nam czasy,
o których staramy siê nie myœleæ:
bezkresn¹, œnie¿n¹ równinê Sybiru,
pu³apkê, z której nie by³o ucieczki,
piaszczyste stepy Kazachstanu, Powo³-
¿e... i barki na Wo³dze przepe³nione
koœæmi i odorem gnij¹cego miêsa,
roz³adowywane naszymi rêkami...

Czy pali³o s³oñce, czy suchy wiatr
sypa³ piachem. Wszystko to by³o kiedyœ,
w jakimœ koszmarnym ¿yciu. Dziœ,
jakby cudzym, wymyœlnym.

Dni nasze by³y tak uszczelnione,
zapiête na ostatni guzik. Z trudem mo¿na
by³o wcisn¹æ jakieœ osobiste spotkanie,
czy wizytê. A by³y i spotkania i wizyty.
Bowiem i w Poznaniu s¹ Stanis³a-

Zbigniew Zawa³kiewicz,
przygotowa³ Stanis³aw Durys

W dniach 18 – 19 stycznia ka¿dego
roku Koœció³ wschodni (a ³aciñski – 6
stycznia) obchodzi œwiêto Objawienia
Pañskiego. W tym dniu – jak g³osz¹

ŻYJ Z PASJĄ
siê trenuje, a cia³o – hartuje. Zaczynamy
od zimnej wody i koñczymy te¿ zimn¹!
Robimy to stopniowo od 5 do 15 minut.
W sumie ca³y ten sportowy zabieg z
poprzednimi æwiczeniami zajmuje oko³o
30 – 40 minut. Niekoniecznie robiæ to
codzien-nie, mo¿na co drugi dzieñ.

Natalia, Tamara i Zbigniew (autor tekstu)

podania ludowe – woda ma nadprzyro-
dzon¹ magiczn¹ si³ê i w³aœciwoœci
lecznicze.

W tych dniach jedni nabieraj¹ wodê
z pojemników, przygotowanych w
œwi¹tyniach, ¿ycz¹ sobie nawzajem
zdrowia, sukcesów, pomyœlnoœci. Inni
korzystaj¹ z okazji, aby po raz kolejny,
w „k¹pieli jordañskiej” zaprezentowaæ
swój zdrowy tryb ¿ycia i nurkuj¹ do
lodowatej wody w przerêbli. Tych
drugich lirycznie nazywa siê „morsami”,
a one przekonuj¹co twierdz¹, ¿e w ten
sposób hartuj¹ swój organizm i,
naturalnie, wzmacniaj¹ jego odpornoœæ!

Z regu³y w zimowej porze roku
ludzie czêœciej choruj¹ na grypê. Uza-
sadnia siê to nie tylko warunkami
naturalnymi i nag³¹ zmian¹ pogody, to
zimno, to wilgotno, wirusy i bakterie
aktywizuj¹ siê, ale (co jest najwa¿niej-
sze) obni¿eniem poziomu odpornoœci
organizmu cz³owieka.

W³aœciwie, zim¹ nasz uk³ad odpor-
noœciowy jest szczególnie wra¿liwy nie
tylko na przeziêbienie, a ogólnie na
rozmaite sytuacje ekstremalne, których
w ¿yciu trudno unikn¹æ.

Jak byæ zawsze zdrowym, aktyw-
nym, nie z³apaæ infekcji, mieæ dobre
samopoczucie, a dla piêknych kobiet -
dodatkowo zachowaæ kondycjê i olœnie-
waj¹cy wygl¹d?

Jak twierdz¹ fachowcy, podstaw¹
naszego zdrowia s¹ cztery podstawowe
zasady: pierwsza, to regularny wysi³ek
fizyczny (praca lub æwiczenia), który
pobudza produkcjê bia³ych krwinek, a
one z kolei zwalczaj¹ wirusy i bakterie;
druga, to prawid³owe od¿ywianie siê;
trzecia, to hartowanie organizmu
lodowat¹ wod¹; czwarta, to odpoczynek
lub jak teraz modnie mówiæ – relaks.

W niniejszym artykule mowa
pójdzie o hartowaniu organizmu w
warunkach domowych. Polecam Czy-
telnikom, z w³asnego doœwiadczenia,
najprostszy sposób hartowania organiz-
mu, chocia¿ w literaturze specjalnej
opisano ich mnóstwo.

Zawczasu, z wieczora, nale¿y wlaæ
wodê do plastikowej butelki (1- 1,5 l)
lub do miseczki i wstawiæ do zamra¿al-
nika. Nazajutrz butelkê rozci¹æ, lód
podrobiæ i rzuciæ do miednicy z zimn¹
wod¹, aby ta sta³a siê lodowata. Do
drugiej miednicy wlaæ gor¹cej wody,
prawie wrz¹tek. Przy tym pos³ugujemy
siê dwoma rêcznikami. Do ka¿dej wody
bierzemy oddzielny. Energicznie
rozcieramy ca³e cia³o rêcznikami na
przemian, od stóp do g³owy. Ta proce-
dura przyspiesza kr¹¿enie krwi w tkance
skórnej i bicie serca. W ten sposób serce

Trzeba znaleŸæ na to czas, by w przy-
sz³oœci nie lataæ do apteki, do kasy cho-
rych, a ten czas przeznaczyæ na relaks.

Jakie procesy odbywaj¹ siê  w  naszym
organizmie podczas hartowania?

Wiadomo, ¿e lodowata woda (zimna
równie¿) uaktywnia wibracjê komórek
krwionoœnych, które, szybko zwê¿aj¹c
siê i rozszerzaj¹c, powoduj¹ nadciœnienie
i w ten sposób „niby wypêdzaj¹” krew
dalej do organizmu, a to natomiast z kolei
regeneruje si³y, akumuluje (zasila) ener-
giê i gruntownie zapobiega odk³adaniu
siê soli i toksyn w organizmie, a je¿eli
one s¹, to je wyp³ukuje z naczyñ krwio-
noœnych.

Jeden z uczonych powiedzia³, ¿e
„ka¿dy kontakt z zimna wod¹, to do-
datkowe chwile ¿ycia”. Proszê to sobie
zapamiêtaæ!

Zdrowie samo nie przyjdzie, nawet
z najserdeczniejszymi ¿yczeniami z
okazji urodzin, imienin, za zdrowie
trzeba walczyæ aktywnie i z du¿ym
wysi³kiem oraz konsekwentnie!

Przyk³adowo, w sobotê 19 stycznia
o 9 rano w parku kultury zebra³y siê
„morsy”, ich przyjaciele i kibice. Po
przyjacielsku z okrzykiem po kolei
wchodzili, a kto skokiem do lodowatej
wody w przerêbli. Nurkowali, chlapali
siê. Dooko³a œmiech, ¿arty, weso³o. Oto
prawdziwy relaks! Trochê szkoda, ¿e w
tym roku nie by³o mroŸno jak na
„Jordan” w 2006 r., ale zapewniam
Czytelników, ¿e woda taka jest o wiele
bardziej ch³odna i „parz¹ca”, ni¿ woda
lodowata. Zreszt¹, do wody zimnej nie
mo¿na siê przyzwyczaiæ, do niej trzeba
wchodziæ z uwielbieniem, a wychodziæ
z podziêkowaniem. A ona siê odwdziê-
czy. Woda – to jest ¿ycie, zawsze jest
œwiêta. „¯yj w zgodzie ze swoj¹ natur¹”
– pisze polski lekarz Micha³ Tampak (jak
u nas G. Ma³achów). To znaczy “¯yj z
pasj¹” i b¹dŸ zawsze zdrowy!

„Radio Luks” prowadzi³o relacje na
¿ywo. W tym samym dniu o godz. 18.
30. w wiadomoœciach lwowskich miesz-
kañcy Lwowa mogli obejrzeæ piêkne
sportowe przedsiêwziêcie, w którym
uczestniczyli i ma³y, i stary, i ch³opak, i
80 – letnia staruszka.

K¹piel odby³a siê w przerêbli zbior-
nika wody Ÿródlanej, u¿ywanej dla
wiarygodnych celów stra¿niczych.
Napis “zabrudnienie wody w granicach
dopuszczalnych norm” œwiadczy, ¿e
mo¿na “morsowaæ”, o czym zaznaczono
w certyfikacie Obwodowego Urzêdu
Metrologii, Standaryzacji i Certyfikacji,
podpisanym przez dyrektora gene-
ralnego W. Druziuka.
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MARIA BASZA
tekst i zdjêcie
oraz fot. z archiwum prywatnego
Marka Gierczaka

- Niedawno wróciliœcie z tourne po
Bia³orusi. Kto zaprosi³ Wasz¹ kapelê
„Szeœæ z³otych”?
- JeŸdziliœmy na Bia³oruœ na zaproszenie
And¿eliki Borys. Ta idea zrodzi³a siê ju¿
dawno. Pierwsze spotkanie z pani¹
An¿elik¹ odby³o siê w Mr¹gowie. Pani
Borys oraz prezes honorowy Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi, pan Tadeusz
Gawin bardzo chcieli, ¿ebyœmy przyje-
chali na Bia³oruœ – mo¿e podobn¹ kapelê
uda siê za³o¿yæ równie¿ u nich. Oni nas
mieli zaprosiæ jeszcze w paŸdzierniku,
ale wiadomo, tam ostatnio siê dzia³y
niedobre rzeczy – pani And¿elika sie-
dzia³a w wiêzieniu.

Myœmy byli na „Andrzejkach”.
Impreza odbywa³a siê w pomieszczeniu,
wynajmowanym od partii demokratycz-
nej. Partia ta jest zwi¹zana z by³ym
kandydatem na prezydenta – panem
Milinkiewiczem. Jest to, w pewien spo-
sób, obiekt zamkniêty, do którego
w³adze pañstwowe nie maj¹ dostêpu.
- Czy Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi nie
posiada w³asnej siedziby, jakiegoœ
lokalu?
- Polacy na Bia³orusi maj¹ Dom Polski,
ale ten budynek zosta³ im zabrany przez
stary, proprezydencki Zwi¹zek Polaków
na Bia³orusi.
- Czy to by³ Wasz pierwszy wyjazd na
Bia³oruœ?
- Tak. By³ to nasz pierwszy wyjazd poza
Polskê i poza Ukrainê. W Polsce byliœmy
ju¿ wiele razy. Bardzo siê cieszymy, ¿e
mogliœmy pojechaæ na Bia³oruœ. Byliœ-
my tam dwa dni. Na nasz koncert
przysz³o bardzo du¿o ludzi: starsze
pokolenie, œrednie, przysz³o wielu ludzi
m³odych, owacje nam zrobili… Pomimo
tego, ¿e nie jesteœmy ani zespo³em
rockowym, ani jazzowym, gramy raczej
dawne piosenki lwowskie, ale m³odzie¿
bawi³a siê œwietnie. By³o bardzo fajnie.
Ks. Aleksander Szemet, kapelan
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi,
zaopiekowa³ siê nami, podarowa³ nam
obrazki. Ks. Aleksander troszczy siê
o to, aby w koœcio³ach nie zanika³
jêzyk polski. Byliœmy w Katedrze w
Grodnie, gdzie znajduje siê obraz
Matki Boskiej Studenckiej.
- Jakie wystêpy planujecie w najbli¿-
szym czasie?

O muzyce – Marek Gierczak
PIOSENKI LWOWSKIE,
PIEŚŃ PATRIOTYCZNA, PROGRAM JAZZOWY

Marek Gierczak

- Teraz bêdziemy ruszaæ z kolêdami.
Pojedziemy do Szczecina, na zaprosze-
nie pana Boles³awa Pastuchy, który jest
prezesem Oddzia³u Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Szczecinie. Tam
bêdziemy graæ dla repatriantów, bê-
dziemy koncertowaæ w okolicach
Szczecina, w Stargardzie Szczeciñskim.
Niedawno, 1 grudnia wyst¹piliœmy na
Festiwalu Kultur Etnicznych, w Pa³acu
Chodkiewicza we Lwowie. Oprócz nas,
gra³y tam trzy polskie zespo³y ze Lwowa,
by³ tak¿e zespó³ z Polski.
- Kto nale¿y do kabaretu „Szeœæ
z³otych”?
- Roman Dolny – akordeon guzikowy,
Jaros³aw Kondyra – gitara basowa,
Marta Osuch – flet, Jurek Nazaruk –
klarnet, Andrzej Dra¿nycia – flet,
Bo¿ena Soko³owska – konferansjer i ja
– Marek Gierczak – spiew.
- Czy wszyscy muzycy s¹ studentami
Akademii Muzycznej?
- Tak.
- Czy s¹ Polakami?
- Niestety, nie. Chcia³em za³o¿yæ taki
zespó³ z Polakami, ale brak jest Polaków-
muzyów. Gdybyœmy mieli zejœæ na
poziom amatorski, to na pewno by³yby
takie osoby spoœród Polaków.
- Kiedy zadebiutowaliœcie?
- 12 stycznia 2006 roku. Pracowa³em
wówczas w Lesznie, ko³o Przemyœla.
Tamtejszy gminny Oœrodek Kultury
prosi³ po prostu, o zespó³, który by
przyjecha³ z programem kolêd. Myœmy
ten zespól za³o¿yli przypadkowo.
Zaproponowa³em kolegom z akademii,

ch³opakowi, z którym mieszka³em w
akademiku. Pojechaliœmy i wyst¹pi-
liœmy. Zostaliœmy dobrze przyjêci przez
publicznoœæ. Naturalnie, zespó³ ze
Lwowa nie mo¿e nie graæ piosenek
lwowskich… Zrobiliœmy program pio-
senek lwowskich.

Nazwa zespo³u „Szeœæ z³otych”,
dlatego, ze by³o nasz szeœciu. Byæ mo¿e
jest to nazwa œmieszna, ale Lwów s³yn¹³
z kabaretów o œmiesznych nazwach.
Latem mieliœmy bardzo du¿o koncer-
tów: Lubycza Królewska, Przemyœl,
Medyka, Stubno, do Mr¹gowa pojecha-
liœmy – tam zaprosili nas do telewizji,
graliœmy na Festiwalu Folkloru w
Tomaszowie Lubelskim, jeŸdziliœmy
czêsto do Horyñca, byliœmy na wszyst-
kich uroczystoœciach do¿ynkowych,
w³adze powiatu Tomaszowskiego za-
prosi³y nas na do¿ynki powiatowe.
- Kto finansuje Wasz kabaret?
- Wszystkie wyjazdy op³acamy z w³asnej
kieszeni. Stroje równie¿ szyliœmy na
koszt w³asny. Nie posiadamy ¿adnych
dotacji. Przez lato trochê dorabialiœmy,
graj¹c odp³atnie. Podczas ostatniego
wyjazdu na Bia³oruœ, graliœmy bez-
p³atnie dla tamtejszych mieszkañców,
zwrócono nam jedynie koszty podró¿y.
Po Ukrainie jeŸdzimy z koncertami do
wspólnot polskich i gramy gratisowo.
Tam, gdzie ludzie mog¹ nam zap³aciæ –
gramy odp³atnie. Jesteœmy muzykami,
jest to nasz zawód, wiêc, jakoœ musimy
siê z tego równie¿ utrzymywaæ.
- Panie Marku, jak rozpoczê³a siê Pana,
osobista „droga” do muzyki?

Podczas koncertu w Grodnie

- Poszed³em do szko³y muzycznej, kiedy
by³em w pi¹tej klasie (w wieku 12 lat).
Pos³a³a mnie do niej mama, sam tak¿e
chcia³em. Chcia³em zdawaæ  na  akordeon,
nie dosta³em siê. Zapisa³em siê na naukê
gry na klarnecie. Jest to bardzo nie-
wdziêczny instrument, czêœciej mi
piszcza³o, ni¿ gra³o. Wœród uczniów

szko³y muzycznej panowa³a moda –
zostawiania szko³y na trzecim roku…
Mieszka³em w Strza³kowicach, do
szko³y w Samborze trzeba by³o jeŸdziæ
piêæ kilometrów. W domu postawi³em
taki warunek: jak mi pozwolicie jeŸdziæ
rowerem, to bêdê kontynuowa³ naukê
w  szkole muzycznej… Dziadek powie-
dzia³, ¿e do szko³y chodziæ powinienem,
bo muszê zostaæ organist¹, gdy¿ w
parafii nie ma organisty. Byæ organist¹…
To mi bardzo imponowa³o…

Chcê bardzo podziêkowaæ pani
Krystynie Husarz. Pani Krystyna uczy³a
mnie najpierw gry na akordeonie, jako
na instrumencie dodatkowym, bo jako
instrument g³ówny – mia³em klarnet.
Dziadek za to p³aci³, babcia te¿. Roz-
pocz¹³em naukê w Liceum Pedagogicz-
nym w Samborze.

Nastêpnie dosta³em siê na Uniwer-
sytet Pedagogiczny w Drohobyczu. By³y
to studia odp³atne. Finansowo by³o
bardzo ciê¿ko, doraŸnie ktoœ mi
pomaga³, dorabia³em trochê. PóŸniej
pracowa³em w Liceum Pedagogicznym
w Samborze, jako organista pracowa³em
w Polsce, doje¿d¿a³em tam na sobotê i
niedzielê i na œwiêta.

Przyjecha³em do Lwowa, do Aka-
demii Muzycznej, poszed³em do prof.
O³eha Cyhy³yka, pos³ucha³ mnie.
PóŸniej trzy razy w tygodniu przyje¿d¿a-
³em do niego, æwiczy³ ze mn¹, dopóki

nie rozpocz¹³em studiów na Akademii
Muzycznej, grosza ode mnie nie wzi¹³.
Z panem profesorem pojecha³em na
konkurs do Bia³egostoku, zdoby³em tam
trzecie miejsce. Dosta³em siê do Aka-
demii Muzycznej, obecnie jestem ju¿ na
trzecim roku.
- Jakie plany ma Pan na przysz³oœæ?

- Z zespo³em æwiczymy obecnie pro-
gram kolêd. Prawie codziennie o godz.
20 mamy próby w Akademii Muzycz-
nej. Nie bêdziemy pozostawaæ tylko
przy piosenkach lwowskich. Chcemy
przygotowaæ utwory Moniuszki i nagraæ
to. Chcemy zrobiæ program jazzowy,
osobiœcie marzê o wykonaniu przez
nasz¹ kapelê polskich pieœni wojsko-
wych, patriotycznych.
Zdoby³em drugie miejsce na konkursie
wokalnym „Pieœñ wieczorna” w Bia-
³ymstoku, nagrodê specjaln¹ za wyko-
nanie pieœni Moniuszki „Hymn do Pana
Jezusa”, uczestniczy³em w Ogólnopol-
skim Konkursie Wokalnym im. Haliny
Halskiej w Operze Wroc³awskiej, dotar-
³em do fina³u. JeŸdzi³em na Konkurs
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym
S¹czu, bra³em udzia³ w konkursie w
Polskim Tatrze Narodowym w Warsza-
wie – tam niestety nie zdoby³em nic, ale
sam udzia³ ju¿ wiele znaczy.
- Rozumiem, ¿e chcia³by Pan zostaæ
œpiewakiem operowym?
- Bardzo. Scena operowa mnie naj-
bardziej poci¹ga. Œpiew w kabarecie
i œpiew na scenie operowej nie koliduj¹
ze sob¹.
- ̄ yczê, aby spe³ni³y siê wszystkie Pana
marzenia zarówno w tej dalszej, jak i w
tej bli¿szej przysz³oœci. Dziêkuje za
rozmowê.

1 II 1944 Odddzia³ Kedywu Komendy
G³ównej AK „Pegaz” przeprowadzi³
udany zamach na szefa SS i policji
dystryktu warszawskiego Franza
Kutscherê.
2 II Ofiarowanie Pañskie, Matki
Boskiej Gromnicznej
2 II Dzieñ Handlowca
2 II 1863 Urodzi³a siê Maria Rodzie-
wiczówna, pisarka. „Dewajtis”, „Lato
leœnych ludzi”.
3 II 1893 Zmar³ Teofil Lenartowicz,
poeta.
4 II 1945 Pocz¹tek konferencji w Ja³cie.
5 II 1813 Postêpuj¹cy w œlad za wy-
cofuj¹cymi siê oddzia³ami Wielkiej
Armii Rosjanie wkroczyli do War-
szawy.

ROCZNICE W LUTYM
6 II 1989 Rozpoczêcie obrad
“okr¹g³ego sto³u” z udzia³em przed-
stawicieli rz¹du i opozycyjnych
organizacji spo³ecznych i politycznych,
dzia³aj¹cych w kraju. Obrady zakoñ-
czono 05. 04. 1989
7 II 1422 W³adys³aw Jagie³³o
poœlubi³ sw¹ czwart¹ ma³¿onkê,
Zofiê (Sonkê), córkê Andrzeja
ks. Holszañskiego, póŸniejsz¹
matkê królów W³adys³awa War-
neñczyka i Kazimierza Jagielloñ-
czyka.
8 II 1863 W Petersburgu zawarto
rosyjsko-pruski uk³ad, tzw. Konwencjê
Alvenslebena, zak³adaj¹cy wspó³-
dzia³anie w zwalczaniu powstania
styczniowego w Królestwie.

9 II 1918 Austro-Wêgry i Niemcy
zawar³y w Brzeœciu pokój z Ukraiñsk¹
Republik¹ Ludow¹. Traktat przyzna-
wa³ Ukrainie Che³mszczyznê, czêœæ
Podlasia i zak³ada³ podzia³ Galicji
pomiêdzy Austriê i Ukrainê.
11 II Najœwiêtszej Maryi Panny z
Lourdes
11 II Œwiatowy Dzieñ Chorego
11 II 1945 Zakoñczenie konferencji
Wielkiej Trójki w Ja³cie. Ustalono, ¿e
linia Curzona bêdzie wschodni¹
granic¹ Polski, nabytki na zachodzie
zostan¹ okreœlone w przysz³oœci, a w
Kraju zostanie powo³any nowy rz¹d z
udzia³em komunistów. Ustaleñ doko-
nano bez wiedzy i zgody legalnych
w³adz polskich.
14 II Œwiêtych Cyryla i Metodego,
Patronów Europy
14 II Walentynki
Ÿród³o: www.wspolnota-polska.org.pl

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest nied³uga zima.
Gdy w Gromnicê (2 lutego) piêknie wszêdzie, tedy dobra wiosna bêdzie.
Gdy w Gromnicê z dachów ciecze, jeszcze zima siê przywlecze.
Na oczyszczenie Maryi Panny zbli¿a siê koniec sanny.
Deszcz na œwiêtego B³a¿eja (3 lutego), s³aba wiosny nadzieja.
Jak œnieg w œwiêtego B³a¿eja, pogodna bêdzie Wielka Niedziela.
Od œwiêtej Agaty (5 lutego) wyschn¹ na p³ocie szmaty.
Po œwiêtej Agacie widaæ muchy w chacie.
Na dzieñ œwiêtej Doroty (6 lutego) ma byæ œniegu nad p³oty.
Po œwiêtej Dorocie wyschn¹ chusty na p³ocie.
Œwiêta Dorotka wypuszcza skowronka za wrotka.

Ÿród³o:
www.wspolnota-polska.org.pl

PRZYSŁOWIA
NA LUTY
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MARCIN ROMER

Oddzia³y armii bolszewickiej pod
dowództwem Michai³a Murawiowa
rozpoczê³y natarcie w kierunku Kijowa.
Si³y ukraiñskie by³y nad wyraz s³abe.
Ukraiñska armia, która jeszcze rok
wczeœniej liczy³a oko³o 200 tysiêcy
¿o³nierzy, stopnia³a do 15 tysiêcy, do
tego rozlokowanych w ró¿nych regio-
nach ukraiñskiego pañstwa. Na we-

Ukraińskie Orlęta
Dziewiêædziesi¹t lat temu, 22 stycznia 1918 roku wojska bolsze-
wickiej Rosji przekroczy³y granicê Ukraiñskiej Republiki Ludowej.
B³yskawicznie zajê³y gubernie: charkowsk¹, katerynos³awsk¹ i po³tawsk¹.

Ods³oniêcie pomnika pod Krutami, sierpieñ 2006

junkierskiej mia³ broniæ stacji kole-
jowej Kruty.

Bolszewicki atak w sile 4000 kra-
snoarmiejców nast¹pi³ 29 stycznia o
godzinie 9 rano. Rozpocz¹³ siê nie-
zmiernie krwawy bój. Po kilku godzi-
nach na pole boju przedar³ siê oddzia³
Wolnego Kozactwa w sile 80 ¿o³nierzy,
ale nie mog³o to zmieniæ rezultatu.
M³odzi ch³opcy walczyli do wyczer-
pania zapasów amunicji. PóŸniej pad³a

zwanie rz¹du URL do obrony pañstwa i
formowania oddzia³ów ochotniczych
odpowiedzieli studenci kijowskiego
Uniwersytetu Œwiêtego W³odzimierza i
Ukraiñskiego Uniwersytetu Ludowego,
a tak¿e uczniowie starszych klas ukraiñ-
skiego gimnazjum im. bractwa Cyrylo-
Metodiañskiego miasta Kijowa.

Sformowali Kureñ Studencki, który
praktycznie bez ¿adnego przygotowania
wojskowego, natychmiast wszed³ do
walki. Obronê zorganizowano na
przedpolach Kijowa.

Licz¹cy 120  strzelców  Kureñ  Stu-
dencki razem z setk¹ elewów szko³y

komenda: „bagnet na broñ” i poszli do
ataku na bagnety.

Ostatecznie walki zakoñczy³y siê w
póŸnych godzinach tamtej styczniowej
nocy. Zginêli wszyscy studenci razem
ze swoim dowódc¹ Andrijem Omel-
czenk¹. Z 300 obroñców Krut nie ocala³
prawie nikt. Wziêtych do niewoli
bolszewicy roztrzelali na miejscu.

P.S. Jednym z nielicznych, jeœli nie
jedynym, któremu uda³o siê prze¿yæ, by³
Ihor Joski. Uda³o mu siê przedostaæ na
teren ówczesnej Polski. Zmar³ 27 maja
1936 roku. Jest pochowany na Cmen-
tarzu £yczakowskim we Lwowie.

Pomnik pod Krutami

Parafia rzymskokatolicka
œw. Miko³aja

Archidiecezja lwowska
obrz¹dku ³aciñskiego

ul. Jasna, 2 81220 Bóbrka,
rejon przemyœlañski, obwód lwowski,

Ukraina
Tel./fax.+380(3263) 41895

e-mail: emackiewicz@mail.ru,
marian_kuc@o2.pl

Do wszystkich przyjació³ Lwowa
I Kresów Po³udniowo-Wschodnich

Ksiê¿a salezjanie, pracuj¹cy w pa-
rafii rzymskokatolickiej œw. Miko³aja
w Bóbrce ko³o Lwowa, chcieliby pomóc

w odnowieniu wiêzi Rodaków, pocho-
dz¹cych z Kresów Wschodnich i zapra-
szaj¹ wszystkich do odwiedzenia ich
Macierzy.

W domu parafialnym, znajduj¹cym
siê w odleg³oœci 23 km od Lwowa,
stworzono godne warunki do przyjêcia
grupy, licz¹cej do 50 osób. Jesteœmy w
stanie pomóc w skontaktowaniu siê
grupy z fachowymi przewodnikami po
Lwowie i okolicach. Ze swej strony
zapewniamy opiekê duchow¹ i czeka-
my na przyjazd Mi³ych Goœci.
Z pamiêci¹ modlitewn¹!

Ks. Marian Kuc SDB
proboszcz parafii

ZAPROSZENIE

IRENA MASALSKA tekst
MARIA BASZA zdjêcia

Kolejne Spotkanie Ossoliñskie
mia³o miejsce we Lwowie w dniu 10
grudnia. Prowadzi³ je mgr Damian
Czerski, przedstawiciel Zak³adu Naro-
dowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu.
Goœciem by³ Bogdan Gancarz, autor
ksi¹¿ki, która ma taki sam tytu³, jak
nazwa naszego artyku³u. Bogdan
Gancarz jest historykiem krakowskim i
dziennikarzem, tematem jego badañ i
twórczoœci jest Ukraina. Wspomniana
rozprawa jest zarysem ¿ycia i
dzia³alnoœci Wac³awa Lipiñskiego,
dzia³acza spo³ecznego i politycznego.

Genthe Polonis, natione Ukrainis
„My, szlachta ukraińska...”

Bogdan Gancarz, autor ksi¹¿ki

rodzinie szlacheckiej, jako Wac³aw
Lipiñski. Jako Wiaczes³aw £ypyñskyj,
zmar³y w roku 1932, sta³ siê twórc¹
podstaw konserwatyzmu ukraiñskiego,
twórc¹ pañstwowoœciowego nurtu w
historiografii ukraiñskiej. Wasyl Ku-
czabski nie waha³ siê zaliczyæ go do
jednej z trzech – obok Chmielnickiego i
Szewczenki – potêg duchowych, które
Ukraina zdo³a³a z siebie wydaæ w ci¹gu
ostatnich trzystu lat. Inni nie wahali siê
nazywaæ go „prorokiem” lub „najwiêk-
szym  myœlicielem politycznym ziemi
naszej”. Podobny stan wiedzy o Lipiñ-
skim mo¿na zaobserwowaæ w Kra-
kowie, gdzie ma³o kto wie, i¿ tam on
dzia³a³ i studiowa³. Tam te¿ ugrun-

towa³y siê jego przemyœlenia o roli
szlachty w ogóle.

Bogdan Gancarz mówi³ te¿, jak
odkry³ dla siebie Lipiñskiego. 20 lat temu
jeden z redaktorów krakowskiego mie-
siêcznika katolickiego „Znak”, Tomasz
Jurkowski, da³ mu do recenzji powsta³y
w Stanach Zjednoczonych tom „Harvard
Ukrainian Studies”, poœwiêcony w³aœnie
Lipiñskiemu. Przeczyta³ tam polskojê-
zyczny artyku³ wybitnego publicysty
konserwatywnego Bocheñskiego.
Zachwyca³ siê on Lipiñskim, uwa¿a³, ¿e
to jest najwybitniejszy myœliciel od
czasów Romana Dmowskiego. Od tego
czasu pan Bogdan Gancarz zacz¹³
g³êbiej interesowaæ siê Lipiñskim. Do
tego czasu interesowa³ siê g³ównie
Symonem Petlur¹, wyg³osi³ pierwszy w
Polsce referat o nim. Kiedy Bogdan
Gancarz przeczyta³ pracê Wiaczes³awa
Lipiñskiego „£ysty do bratiw chlibo-
robiw” („Listy do braci rolników”), w
porównaniu z t¹ prac¹ pisma Petlury
wyda³y mu siê blade, m. in. ze wzglêdu
na wspania³y, niespotykany jêzyk tego
dzie³a. Owocem tych zainteresowañ
Lipiñskim jest omawiana monografia.

Jest to pierwsza w Polsce ksi¹¿ka o
tym dzia³aczu, ale równie¿ ma Ukrainie
nie ma takiej dok³adnej, szczegó³owej
monografii. Na Ukrainie by³a i czê-
œciowo dzia³a „wielka czwórka” badaczy
Lipiñskiego. Nale¿¹ do niej nie¿yj¹cy ju¿
Iwan £ysiak-Rudnicki, prof. Lew Bi³as,
prof. Jaros³aw Pa³eñski, a tak¿e prof. Ihor
Herycz.

Bogdan Gancarz zatrzyma³ siê w
swym opracowaniu na roku 1914, bo-
wiem w³aœnie przed tym rokiem
powstawa³y najciekawsze prace Lipiñ-
skiego, tak¿e prace historyczne.

G³osy w dyskusji zabrali wybitni
historycy  lwowscy: Jaros³aw  Daszkewycz,
Jaros³aw Hrycak, Leonid Zaszkilniak,
Jaros³aw Isajewycz. Doszli oni, tak jak
autor, do wniosku, ¿e Wac³aw Lipiñski
jest klasycznym przypadkiem „gente
Polonis, natione Ukrainis” – „rodem
Polak, narodowoœci ukraiñskiej”, w
którym „g³os ziemi”, na której mieszka³,
stale walczy³ z „g³osem krwi”, która w
nim p³ynê³a. Bêd¹c ukraiñskim
dzia³aczem politycznym, nie zmieni³
obrz¹dku, do koñca ¿ycia pozosta³
katolikiem rzymskim. Nie ubiera³ siê jak
ch³op, tylko jako gentelman, bowiem
rzeczywiœcie jego ród by³ rodem szla-
checkim.

Czy cierpia³ z powodu tego rozdar-
cia? Byæ mo¿e, tak. Jednak z pewnoœci¹
przys³u¿y³ siê do dobrego wspó³dzia³a-
nia obojga  narodów. Uczestnicy spotkania
doszli do wniosku, ¿e wspomnian¹
ksi¹¿kê pana Bogdana Gancarza nale¿y
przet³umaczyæ na jêzyk ukraiñski. Wów-
czas takie „wpadki”, jak na ulicy w
Kijowie, nie bêd¹ mia³y miejsca.

Obiecano natomiast zebranym, ¿e w
przysz³ym roku Spotkania Ossoliñskie
bêd¹ kontynuowane, zaœ w najbli¿szym
czasie zostan¹ wydane drukiem – w dwu
jêzykach – wyg³oszone referaty.

Prezentacja rozpoczê³a siê od cyta-
tów z „Gazety po kijowsku”: „Lipiñski,
to, zdaje siê, hetman taki by³? Po
Chmielnickim – w zamyœleniu powie-
dzia³ nam student o imieniu Igor, którego
bezpoœrednio na ulicy zapytaliœmy o to,
kim by³ ten cz³owiek. „Wydaje mi siê,
¿e jest on muzykiem estradowym, - snu³a
przypuszczenia inna pani, id¹ca ulic¹.
„Nie, on by³ tancerzem,” - z pewnoœci¹
w g³osie powiedzia³a emerytka, pani
Marina, przypuszczalnie, myl¹c Lipiñ-
skiego i geniusza baletu Wac³awa
Ni¿yñskiego.”

Tak oto wspó³czesna kijowska ulica
postrzega dziœ cz³owieka, który urodzi³
siê w 1882 roku na Wo³yniu, w polskiej

AFORYZMY
Zezem o mężczyznach
JÓZEF BU£ATOWICZ

* Nie wszystkie cz³ony definicji
mê¿czyzny s¹ do koñca okreœlone.
* Mê¿czyzna z ka¿dego sto³ka chce
tron uczyniæ.
* Wiêkszoœæ mê¿czyzn ma naturê
wêdrownych ptaków.

* Samotny mê¿czyzna to skutek
i przyczyna jednoczeœnie.
* Prêdzej spotkasz misia, który nie
lubi miodu, ni¿ mê¿czyznê, który
nie lubi pochlebstw.
* Mê¿czyzna i bez œwi¹t czêsto œwiêtuje.
* Mê¿czyŸni chwal¹ dobry gust ¿on
g³ównie w odniesieniu do siebie.

* Brzuch mê¿czyzny jest miernikiem
jego aktywnoœci.
* Do serca mê¿czyzny mo¿na tak¿e
trafiæ przez jego pró¿noœæ.
* Mê¿czyzna najpierw macza palce,
a póŸniej umywa rêce.
* Najcenniejsza ksi¹¿ka z jego bib-
lioteki to ta, do której chowa zaskór-
niaki.
* Bardziej ni¿ wroga mê¿czyzna boi
siê œmiesznoœci.
* Poczynania mê¿czyzny koryguj¹
jego urodê.
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Reklama komercyjna Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 8,5 grn.
1 см2................ 6 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 6 grn.
1 см2................ 4,5 грн.

чорно�білі
czarno�białe

 1 cm 2.............. 4,5 grn.
1 см2................ 7,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

 1 cm 2.............. 7,5 grn.

OGŁOSZENIA� PRACA W POLSCE
G4S Cash Centres Sp. z o.o.

ul. Okopowa 58/72
01�042 Warszawa

tel. +48 22 53 14 505
fax + 48 22 53 14 555

www.g4s.pl

Międzynarodowa firma szuka do swojego oddziału,
zlokalizowanego w Warszawie

(Dzielnica Ursynów�Pyry) kandydatów
zainteresowanych  pracą na stanowisku:

KASJER – LICZARZ
(chętnie zatrudnimy obywateli Ukrainy, mówiących po polsku)

Do zadań na tym stanowisku należy przeliczanie
pieniędzy – ręczne (sprawdzenie autentyczności
banknotów) – przeliczenie za pośrednictwem
maszyny zgodnie z procedurami pracodawcy
Praca na dwie zmiany (dzienna i nocna)

WYMAGANIA

1. Wykształcenie minimum zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe – (mile widziane doświadczenie na
stanowisku kasjera/ kasjerki)
3. Podstawowa obsługa komputera � Excel
4. Znajomość języka polskiego – warunek konieczny
5. Zaświadczenie o niekaralności wydane przez ukraiński urząd  oraz urząd
polski (w przypadku zaświadczenia polskiego – pomagamy w jego uzyskaniu)

OFERUJEMY

� Pracę w stabilnej firmie
� Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
� Kurs złotowo – walutowy dla kandydatów bez doświadczenia
� Elastyczny czas pracy
� Pracodawca zapewnia zakwaterowanie w Warszawie na własny koszt
(mieszkania służbowe) wraz z zameldowaniem

Dla kandydatów którzy po pierwszym miesiącu pracy uzyskają
pozytywną ocenę pracodawca będzie pośredniczył w uzyskaniu stałego
pozwolenia na pracę w Polsce na w/w stanowisko

Osoby zainteresowane proszone są  o przesyłanie swoich
zgłoszeń (życiorys) na adres: rekrutacja_cs@pl.g4s.com z
dopiskiem „Ukraina” lub w formie pisemnej na adres
G4S  01 – 042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 piętro 15, Polska
Dodatkowe informacje telefoniczne w języku polskim:
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00)
0048 22 531 45 05
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we Lwowie –
zainteresowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub
pisemnie. Zgłoszenie przyjmujemy do dnia 22 lutego 2008

Międzynarodowy koncern, będący liderem na rynku opakowań z tworzyw
sztucznych dla przemysłu chemicznego, kosmetycznego i spożywczego, w związku
z dynamicznym rozwojem, poszukuje kandydata na stanowisko:
PROJECT MANAGER � UKRAINA
Osoba odpowiedzialna będzie za:
� zbadanie rynku ukraińskiego i ustalenie grupy potencjalnych klientów;
� wybór lokalizacji pod budowę nowego zakładu na Ukrainie;
� założenie spółki prawa ukraińskiego;
� nadzór nad stroną administracyjną i finansową realizowanej inwestycji;
� w późniejszym etapie prowadzenie zakładu na stanowisku dyrektora naczelnego;
kontakty z kluczowymi klientami oraz centralą grupy.

Praca rozpocznie się rocznym szkoleniem w jednym
z zakładów koncernu w Polsce
WYMAGANIA:
� wykształcenie wyższe;
� znajomość przepisów prawa ukraińskiego;
� biegła znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego;
� komunikacyjna znajomość języka angielskiego;
� doświadczenie w tworzeniu przedsiębiorstwa od podstaw będzie dodatkowym
atutem;
� wysoko rozwinięte umiejętności zarządcze i interpersonalne;
� umiejętność nawiązywania i utrzymania relacji z klientem;
� dyspozycyjność.

Kontakt: Ewa Sokołowska
tel.: +48296442812

faks: +48296442855
e�mail: esokolow@o2.pl

Międzynarodowy koncern
poszukuje kandydata na stanowisko:
Project Manager � Ukraina

Rodzina lekarska z Warszawy
poszukuje sprawnej i silnej osoby
do opieki  nad 15�letnim chłopcem
z porażeniem mózgowym oraz
do częściowej pomocy w domu
– bez gotowania. Zapewnia się
mieszkanie i wyżywienie oraz

Poszukujemy opiekunki
wynagrodzenie 1000  zł  mie�
sięcznie. Chłopiec uczęszcza w
godz. 8�15 do szkoły specjalnej,
z której się go odwozi i przywozi z
powrotem. Kwalifikacje pielęgniar�
skie niekonieczne. Możliwość
załatwienia legalnego pobytu i

pracy oraz podjęcia przez osobę
opiekującą np. studiów zaocz�
nych w Polsce.

Oferty prosimy nadsyłać do re�
dakcji „Kuriera Galicyjskiego”.

R   E   K   L    A   M   A    K   O   M   E   R   C   Y   J   N   A
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в усіх відділеннях зв’язку України
Газета виходить 2 рази  на місяць

Lwowska Fala, Radio Lwów
Radio Polonia
oraz Radio Maryja
Co tydzień, w każdą niedzielę o godzinie 10:10 (czasu
polskiego) na antenie Polskiego Radia w Katowicach gości
Lwowska Fala, prowadzona przez panią Danutę Skalską.
Poniżej lista nadajników i częstotliwości Polskiego Radia
w Katowicach:
Bielsko�Biała – 103 FM
Częstochowa – 98.4 FM
Katowice – 102.2 FM
Rybnik – 97 FM
Poza tym, możliwy jest odbiór audycji poprzez Internet, bezpo�
średnio ze strony internetowej PR w Katowicach.
Adres strony: http://www.prk.pl
Audycje archiwalne
Na naszej stronie www.kresowianie.arx.pl zamieszczamy audycje
archiwalne, zapisane w stereofonicznych plikach dźwiękowych w
formacie Ogg Vorbis.
Do odsłuchu audycji w Systemach MS Windows będzie potrzebny
dodatkowy program, który potrafi obsłużyć format ogg. Takim
programem jest np. Winamp, darmowy program do odsłuchu plików
muzycznych. Audycje zostały zsamplowane w systemie Linux
Fedora 5 przy użyciu oprogramowania typu Open Source opartego
na licencjach GNU/GPL.
Każda audycja jest skatalogowana i opisana. Posługując się oknem
“Szukaj” (u góry po lewej stronie) można odnaleźć frazy,
występujące w opisach audycji.

Polskie Radio Lwów
Zachęcamy też wszystkich do słuchania Polskiego Radia Lwów (ze
Lwowa) w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 12.00 (czasu
polskiego) oraz w niedzielę od godz. 18.15 do 20.15 na fali: http://
www.radio�n.com/eng/OnAir/onair.htm. W eterze program jest
nadawany na fali 106,7 FM (Radio „Nezałeżnist”) i jest dobrze
słyszalny w promieniu 100 km od Lwowa.

Radio Polonia
(godz. 19.15 � czasu miejscowego)
� Lwów – Radio Niezaleźnist UKF 106,7 MH
� Winnica – Radio TAK 103,7 FM
� Chmielnicki � Radio Podilla Center 104,6 FM
� Równe � Radio Kraj 68,2 FM
� Żytomierz – Radio Żytomyrska Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM

Radio Maryja: Lublin UKF 97,0;  Przemyśl UKF 105,1;
� Rzeszów UKF 104, 5

Od 28 października 2007
do 30 marca 2008
Czas warszawski

07.00 � 07.59   SAT
09.00 � 09.59   SAT
12.30 � 12.59 mkHz 31.769445 
41.187285   SAT
17.30 � 18.29 mkHz 48.856140  SAT
23.00 � 23.59 mkHz 49.586050
31.059660 SAT
00.00 � 00.59   SAT

SAT � program Polskiego Radia dla
Zagranicy rozpowszechniany jest
w systemie DVB przez satelitę HOT
BIRD, pozycja orbitalna 13șE,
częstotliwość odbiorcza 10,892 Ghz,
polaryzacja pozioma (H) FEC ľ, SR
27500, Audio PID 119. Audycje
Polskiego Radia dla Zagranicy
emitowane są przez platformę
cyfrową Cyfra+

Słuchaj nas:  Francja� Paryż � Radio
France International

Litwa� Wilno � Radio Znad Wilii FM
103,8� Radio Baltic Waves AM 1557
kHz 18.00 – 19.00 czasu  lokalnego
(16.00 – 17.00 UTC)
Łotwa � Daugavpilis � Radio Alice
Plus 101,6 FM 22.00 – 23.00 czasu
miejscowego (19.00�20.00 UTC)
Ukraina� Lwów – Radio Niezaleźnist
UKF 106,7 MHz� Winnica � Radio
TAK 103,7 FM� Chmielnicki � Radio
Podilla Center 104,6 FM� Równe �
Radio Kraj 68,2 FM� Żytomierz –
Radio Żytomyrska Chwyla 71,1 FM
i 103,4 FM� Dibrowica � Radio
Melodia 105,3 FM
USA� Nowy Jork � Radio Rytm
93.1 FM SCA� Nowy Jork � Polskie
radio Nowy Jork 910 AM� Chicago �
Polskieradio Chicago 1030 AMWMUR
Satelita: Ameryka Północna
Satelita Intelsat Amaricas 5 (Telstar 5),
97șdł. zachodniej, Transponder 27,
12.177 GHz;

POLSKIE RADIO
PRZEZ SATELITĘ

Sprostowanie

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani
Ojca, Włodzimierza Popławskiego. Przekazuję Pani, (Swietłanie
Popławskiej), całej rodzinie i najbliższym wyrazy najgłębszego
współczucia.
Postawa życiowa Pani Ojca zasługuje na podziw i szacunek.
Zapamiętamy Go. jako Człowieka niezwykle zasłużonego,
działacza Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a także
współzałożyciela i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Grobami Wojskowymi, niestrudzonego przy poszukiwaniu
i upamiętnianiu pochówków wojskowych � Miejsc Pamięci
Narodowej.
Łączę się w bólu z Panią i Najbliższymi.

W DNIU 19 STYCZNIA 2007 ROKU

zmarł Ś. P. Włodzimierz Popławski
wieloletni działacz na rzecz polskości na Ukrainie,

inicjator i współzałożyciel
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi,

członek grupy inicjatywnej, zakładającej Związek Polaków
na Ukrainie w latach 1991�1992

Córce, Zięciowi, Wnuczce oraz całej Rodzinie Zmarłego,
bliskim i znajomym składamy serdeczne kondolencje

Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi,
Stanisław Durys �prezes LMDMSO ZPIT „Lwowiacy”,

Redakcja pisma „Kurier Galicyjski”

Warszawa 22 stycznia 2008 roku

Aleksander Owerczuk
Szanowny Panie Redaktorze!

W „Kurierze Galicyjskim” z dnia 24
grudnia 2007 roku zosta³ opublikowany
artyku³ o wystawie mojej sztuki sakralnej,
któr¹ to wystawê dedykowa³em pamiêci
swego Przyjaciela, artysty lwowskiego
Walerego Bortiakowa.

Oczywiœcie, jestem wdziêczny za
zainteresowanie, ale zarazem muszê Pana
poinformowaæ o powa¿nych niedok³ad-
noœciach w tekœcie.

1. Wystawa ma nazwê: „Wystawa  sztuki
sakralnej Aleksandra Owerczuka” (a nie
Walerego Bortiakowa) przygotowana przez
A. Owerczuka, jak pisze Pan Smirnow) i
w³aœnie ta wystawa zosta³a objêta patronatem
Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.
Dedykowa³em j¹ pamiêci swego nauczyciela
i umieœci³em  tylko  cztery jego plansze.

2. We Lwowie nie istnieje teatr im. Jurija
Drohobycza, jak wspomina Pan Smirnow.
Teatr ten znajduje siê w Drohobyczu i tam
pracowa³em na stanowisku scenografa
naczelnego.

3. Walery Bortiakow nigdy nie projek-
towa³ O³tarza Ostatniej Wieczerzy w Rosto-
wie nad Donem i nigdy tam nie by³. O³tarz
rostowski i projekt ca³oœci prezbiterium jest
moim dzie³em, o  czym  œwiadcz¹ dokumenty.
Zosta³a wydrukowana niedok³adna informa-
cja, która wprowadza w b³¹d czytelnika i
dlatego wymaga sprostowania. Pisaæ o oso-
bach zmar³ych nale¿y z wielk¹ dok³adnoœci¹
i umieszczaæ informacje sprawdzone.

List ten wyœlê poczt¹ polecon¹ do Pana,
a tak¿e do Konsulatu Generalnego RP we
Lwowie, wierzê, ¿e niebawem uka¿e siê
sprostowanie. Zbyt du¿o ludzi zna praw-
dziwy stan spraw i sprostowanie odbior¹ ze
zrozumieniem, z jakim jest traktowane
powa¿ne pismo.

£¹czê wyrazy szacunku

Od Redakcji:
Przepraszamy Szanownego Pana Alek-
sandra Owerczuka za nieœcis³oœci, doko-
nane we wspomnianym tekœcie.

Serdecznie pozdrawiamy!

KONSTANTY CZAWAGA

19 stycznia b.r. zmar³ we Lwowie i
zosta³ pochowany na Cmentarzu Ho³os-
kowskim jeden z najbardziej zas³u¿onych
Polaków tego miasta, równie¿ znany
daleko poza Ukrain¹ œp. W³odzimierz
Pop³awski.

Urodzi³ siê 22 lipca 1922 roku w
polskiej rodzinie wiejskiej w Ma³ej Sa-
lishe k. Krasi³owa na dawnej Ziemi P³o-
skirowskiej (obecnie obwód chmelnicki).
Wspomina³, ¿e Polaków tam by³o tylko
72 domy. Osobnego pomieszczenia dla
szko³y polskiej nie by³o, a wiêc ³awki
szkolne przenoszono z chaty do chaty.
Jednak i ta skromna „uczelnia” dla dzieci
w 1934 roku zosta³a zamkniêta przez
re¿im stalinowski. A w 1938 roku jego
ojciec, przewodnicz¹cy ko³chozu, który
mia³ doœæ wysokie wyniki, na podstawie
sfabrykowanych materia³ów, zosta³
oskar¿ony o przynale¿noœæ do POW i dzia-
³alnoœæ antyradzieck¹. Po przejœciu przez
wiêzienie w Szepetówce zosta³ rozstrze-
lany, tak jak ok. 50 tyœ. podobnych jemu
Polaków  z okolic Kamieñca Podolskiego.
Rodzina „wroga ludu” by³a skazana na
izolacjê od reszty spo³eczeñstwa. Repre-
sjonowani byli równie¿ jego wujowie
Franciszek i Bronis³aw. Prawdê o losie
swego ojca W³odzimierz Pop³awski
pozna³ dopiero w czasach Gorbaczowa, po
d³ugich latach pisania listów na zjazdy
KPZR i do ró¿nych instytucji, poszuki-
waniach w archiwach KGB.

Podczas okupacji hitlerowskiej W³o-
dzimierz Pop³awski z siostr¹ Stefani¹
zosta³ wywieziony do Niemiec, gdzie trafi³
do obozu pracy przymusowej Nouschtelitz.
Pracowa³ w Lubece przy budowie bun-
krów. Po wyzwoleniu obozu przez wojska
radzieckie w kwietniu 1945 r., po przejœciu
przez tzw. Filtr NKWD wcielono go do
wojska, gdzie odbywa³ s³u¿bê do koñca
1947 r. Kiedy wróci³ do domu, matka
us³ysza³a: „O ten Lach, wróg narodu,
wróci³, a mój m¹¿ nie”. Ze strachu przed

Działał na rzecz polskości
Pamięci
Włodzimierza Popławskiego,
syna Podola i lwowiaka

powtórzeniem represji stalinowskich
wiele polskich rodzin zza Zbrucza w
ró¿ny sposób ucieka³o do wielkich miast,
równie¿ na Ukrainê Zachodni¹. W 1948 r.
W³odzimierz Pop³awski przyby³ do Lwo-
wa. Zosta³ okradziony. Tam, gdzie wyrabia³
dokumenty na nowo, zapisano go Ukraiñ-
cem, poniewa¿ pochodzi³ z Ukrainy
Wschodniej. Fakt represjonowania rodziny
musia³ ukrywaæ. Ukoñczy³ technikum,
studia na Politechnice Lwowskiej i pra-
cowa³ jako in¿ynier do 1980 r.

Odprowadziæ w ostatni¹ drogê œp.
W³odzimierza Pop³awskiego przysz³o
wielu lwowskich Polaków, kierownictwo
Federacji Polskich Organizacji na Ukra-
inie, przedstawiciele Konsulatu General-
nego RP we Lwowie. Podczas ceremonii
pogrzebowej ks. Marian Skowyra w kaza-
niu podkreœli³ wa¿n¹ rolê W³odzimierza
Pop³awskiego jako jednego z za³o¿ycieli
i dzia³acza Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej na pocz¹tku lat 90. By³
wspó³za³o¿ycielem i wiceprezesem Pol-
skiego Towarzystwa Opieki nad Grobami
Wojskowymi pierwszej kadencji, jego
aktywnym cz³onkiem. Pracowa³ przy
poszukiwaniu i upamiêtnianiu pochówków
wojskowych – Miejsc Pamiêci Narodowej.
W³odzimierz Pop³awski dwukrotnie by³
wyró¿niony jako laureat konkursu lite-
rackiego im. Kazimierza Wierzyñskiego
(Przemyœl 1997 r., 1998 r.). Jego wspom-
nienia zosta³y wydrukowane w materiale
pokonferencyjnym „Polska Droga do
Kazachstanu” oraz w ksi¹¿ce „Cena
to¿samoœci”. W³odzimierz Pop³awski by³
odznaczony Krzy¿em Drugiej Obrony
Lwowa, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej, Z³otym
Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Na-
rodowej, wieloma dyplomami Polski i
Ukrainy.

Zdaniem ks. Mariana Skowyry, zestaw
dokumentów i materia³ów, zebranych
przez pana Pop³awskiego, jest godny do
opracowania przez historyków IPN.

Skład redakcji:
redaktor naczelny: Marcin Romer
zgrodurevery@wp.pl
dział literacki, korekta i tłumaczenia:
Irena Masalska miriamg@wp.pl
dział fotoreportażu oraz dział
techniczny: Maria Basza
mariabasza@wp.pl
dział kulturalno – historyczny:
Jurij Smirnow
dział reportażu i informacji
regionalnej: Konstanty Czawaga
stale współpracują:
Szymon Kazimierski,
Piotr Janczarek, Tadeusz Olszański,
Tadeusz Kurlus, Jacek Borzęcki,
Halina Pługator, Renata
Klęczańska, Władysława
Dobosiewicz, Julia Tomczak,
Natalia Kostyk, Olga Ciwkacz, i inni

Drukujemy również teksty autorów,
z którymi się nie zgadzamy!
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Kantorowe kursy walut
na Ukrainie

28.01.2008, Lwów
 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     5,05 1USD     5,07
     7,38 1EUR     7,44
     2,01 1PLN     2,06
     9,80 1GBP     9,93
     0,202 1RUR     0,205

R   E   K   L    A   M   A   K   O   M   E   R   C   Y   J   N   A

USŁUGI TURYSTYCZNE
Fachowe oprowadzanie po Lwowie

Pilotowanie grup turystycznych po Kresach
Tel.: 0�0380679447843

HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcie
Swaryczów

Imiê œw. Wasyla (w Koœciele ³aciñ-
skim – Bazylego – red.), œwiêto które
jest obchodzone w koœciele wschodnim
14 stycznia, od dawna jest u Ukraiñców
bardzo popularne. Rodzinie 76-letniego
Wasyla Rybczaka z dalekiej podkar-
packiej wioski Swaryczów przynios³o
ono niema³o szczêœcia. W tej rodzinie
jest a¿ szeœciu Wasylów.

…Do du¿ej, porz¹dnie zbudowanej
gospody dziadka Wasyla droga nie jest
bliska. Chata po³o¿ona jest na skraju wsi,
na brzegu zamarzniêtej teraz rzeki
Czeczwy. „Zapraszam, drodzy goœcie,
- szczerze cieszy siê z naszego przybycia
doœæ potê¿nie zbudowany mieszkaniec
Podkarpacia, wychodz¹cy ze stajni. –
Zaraz babciê zawo³am, bo có¿ za
spotkanie i goœcina bez niej.” Po kilku
minutach do pokoju wchodzi siwa
go³êbica dziadka, pani Olga, maj¹ca 74
lata. Dziadek od razu zaczyna mówiæ
cicho, nie zapominaj¹c przy tym o
zachêcaniu do kieliszka.

„Na Wasyla wszyscy moi Wasylo-
wie tu przyjad¹, - mówi dziadek, - a teraz
trzeba zarobiæ na œwiêta, ot i pracuj¹
soko³owie. Ktoœ nie powróci³ z „zaro-
bitków” (saksów – czyli inaczej pracy
za granic¹ – red.), ktoœ pracuje w po-
wiecie, a myœmy z babk¹ ju¿ odpraco-
wali swoje, teraz  niañczymy prawnuki
i za wszystkich modlimy siê do Boga,
aby Najwy¿szy pozwoli³ jeszcze  prapra-
wnukom wesele urz¹dziæ”, - mówi,
ocieraj¹c sk¹p¹ mêsk¹ ³zê radoœci, g³owa
du¿ej rodziny.

Kiedyœ ojciec Wasyla us³ysza³ od
ksiêdza, ¿e znane wszystkim imiê Wasyl
oznacza „car”, otó¿ zdecydowa³, ¿e
swemu najm³odszemu synowi nada to
imiê. „Daj Bo¿e, ¿eby mój synek nie
zazna³ nieszczêœcia, los mia³ dobry,
rozum bystry, aby wszyscy ludzie go
szanowali”, - marzy³ nad ko³ysk¹ ojciec
Wasyla, kiedy przyniós³ do domu
ochrzczone w³aœnie dziecko.

W RODZINIE – WSZYSCY WASYLOWIE
Mija³y lata. Z ma³ego i ruchliwego

m¹drali wyrós³ ho¿y, pracowity parobek,
na którego rzuca³o okiem wiele dziew-
cz¹t. Jednak serce ch³opaka bi³o dla
sympatycznej s¹siadki Olgi, która
zapad³a mu w serce przez dobry cha-
rakter, ³agodny g³os, ¿yczliwoœæ i
serdecznoœæ. Wkrótce siê pobrali.

Czasy by³y ciê¿kie, po wojnie nawet
chleb nie zawsze w domu by³, jednak
gospodarni Rybczakowie ze wszystkim
sobie radzili, poniewa¿ ³¹czy³a ich
mi³oœæ i zgoda. Codzienna modlitwa do
œw. opiekuna Wasyla ratowa³a przed
nieszczêœciami i dawa³a si³y i zdrowie,
by rodziæ i wychowywaæ dzieci.

Po kilku latach m³ode ma³¿eñstwo
doczeka³o piêciu piêknych panien i
sympatycznego ch³opaka. „Ale¿
prezent, ale¿ Wasylko, - krzycza³
nieprzytomny ze szczêœcia ojciec, który
ju¿ straci³ nadziejê, ¿e Olga podaruje mu
syna. Tak ojciec wybra³ imiê kontynu-
atora rodu Rybczaków.

Kiedy córki podros³y, cztery z nich
wybra³y sobie na mê¿ów Wasylów,
tylko najstarsza Oksana wysz³a za
Micha³a. „Nasza Nata³ka pojecha³a z
kole¿ank¹ do s¹siedniej wsi Riwnia i tam
znalaz³a sobie Wasyla, - œmieje siê
babcia Olga, a Mariczka wysz³a za Wa-
syla ze Swaryczewa.”

Halina Rybczak pojecha³a ze swoim
Wasylem a¿ do W³adywostoku. By³
marynarzem. Ze sob¹ zabra³ tam m³od¹
mieszkankê Podkarpacia. M³ode ma³-
¿eñstwo mieszka³o na pó³nocnej wyspie
przez piêæ lat. Ca³a wielka rodzina by³a
bardzo smutna z tego powodu. Nieba-
wem wrócili. Lidia upodoba³a sobie
m³odego elektryka, pracuj¹c w Brosz-
niewie. Te¿ siê okaza³ Wasylem.
Syna Wasyla Bóg te¿ obdarzy³ dob-
rem. O jego gospodarnej Mariczce
babcia Olga mo¿e opowadaæ godzi-
nami.

„Wszyscy s¹ dla mnie dzieæmi , -
mówi  pani Olga, ocieraj¹c fartuszkiem
³zê, która znienacka nap³ynê³a do oka. –
Nie dzielê, czy to synowa, czy ziêæ, czy

syn, czy córka – wszystkich kocham.
Najbardziej kocham wnuki i praw-
nuki. Mamy wielkie szczêœcie, dane
przez Boga, ¿e nasza rodzina jest tak
du¿a.”

Dziadek Wasyl i babcia Olga maj¹
szeœcioro dzieci, szesnaœcioro wuków
i  dziewiêtnaœcioro prawnuków. Jednak,
w m³odym pokoleniu Rybczaków nie
ma ¿adnego Wasyla. „M¹drzy ludzie
powiadaj¹, ¿e nie mo¿na przekazywaæ
imienia z rodu do rodu, bo los mo¿e
siê odwróciæ z powodu tego, ¿e nie
uszanowano innych imion, - mówi
powa¿nie siwow³osy dziadek. – Jak
na nasz¹ rodzinê, Wasylów starczy.”

Notka informacyjna
Œw. Bazyli Wielki urodzi³ siê w

Cezarei Kapadockiej w roku 329.
Pochodzi³ ze znanego i bogatego rodu.
Matka œw. Bazylego, Emilia, by³a córk¹
mêczennika, ojciec – adwokatem i
znanym nauczycielem retoryki. Rodzina
by³a liczna – piêciu synów i piêæ córek.

Bazyli czerpa³ nauki od ojca oraz od
najlepszych nauczycieli w Cezarei
Kapadockiej. W szkole pozna³ œw. Grze-
gorza Teologa, a póŸniej uda³ siê do

szkó³ w Konstatntynopolu, gdzie s³ucha³
wybitnych mówców i filozofów. W celu
zakoñczenia edukacji œw. Bazyli uda³ siê
do Aten. Tak wiele wiedzia³, ¿e nie by³o
mu równych.

W roku 357 œw. Bazyli powróci³ do
Cezarei, gdzie przez jakiœ czas wyk³ada³
retorykê. Wkrótce porzuci³ nauczanie i
wszed³ na drogê ¿ycia ascetycznego.
Przyj¹³ chrzest z r¹k biskupa Cezarei
Dianiusza, ale odczuwa³ potrzebê
duchowego doskonalenia siê i wyruszy³
do Egiptu, Syrii i Palestyny, by szukaæ
tam nauczyciela, do wielkich g³osicieli
chrzeœcijañstwa.

Po powrocuie do ojczyzny œw.
Bazyli rozda³ ca³y swój maj¹tek
ubogim. W tym czasie wraz ze swym
przyjacielem Grzegorzem Teologiem
studiowa³ Pismo Œwiête. Na proœbê
mnichów Bazyli spisa³ równie¿
regu³ê ¿ycia moralnego. Zosta³ fun-
datorem wielu klasztorów mêskich i
¿eñskich. Jeszcze za ¿ycia zas³u¿y³
sobie na przydomek „wielki”. Zmar³
1 stycznia 379 roku. Po œmierci
uzyska³ tytu³ doktora Koœcio³a.

Starsi Rybczakowie oczekuj¹ swych Wasylów

Można zaprenumerować
na poczcie na marzec 2008 roku!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

KURIERKURIERKURIERKURIERKURIER galicyjski

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW
NA UKRAINIE

W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e�mail: kuriergalicyjski@wp.pl

Humor
Żydów galicyjskich
WG HORACEGO SAFRINA

OKIENKO
LIRYCZNE
LWOWIAN
POTRAFIĆ
WYBACZAĆ
Stoisz przed lustrem i widzisz swą
twarz
Złość i żal wypełnia twe serce
Nie możesz uwierzyć, że się
poddajesz rozterce
Bo przecież nigdy nie chciałeś
przepraszać
Biegać za człowiekiem
i o przebaczenie błagać
A teraz czujesz palące udręczenia
Wywoływane przebłyskami własnego
sumienia
I twarz się wykrzywia w dziwacznym
grymasie
Może naprawdę trzeba umieć
przepraszać?
Mówić od serca, bez owijania
w bawełnę
Patrząc prosto w oczy przyznawać się
do błędów
Potrafiąc przepraszać potrafisz wybaczać
Na drobne występki uwagi
nie zwracać
Umiesz mówić „wybacz”,
umiesz mówić „proszę”
I bez bariery powiesz „kocham”
Przestań grymasić w odbiciu
tym w lustrze
Nie wykręcaj się, że przeprosisz jutro,
pojutrze
Przeprosisz i będziesz przebaczony
Raz i na zawsze z pęt uwolniony
***

SŁOWA
Słowa mieszkają w twym gardle
Całodobowo kryją się w sercu na dnie
Kręcą się na końcu języka
Gdy są potrzebne to ich nie ma –
Taki jest ich dziwny zwyczaj
Słów jest wiele, ciągle tworzą się nowe
I powstają kolejne słowniki wielotomowe
Słów jest dużo, a zarazem tak mało
I chociaż powstają od dziejów zarania
Gdy najbardziej  ich trzeba � podstępnie
znikają
I choć je szukasz w głowie
zmartwiony
Nie przypomnisz żadnego, choćbyś
miał pistolet przy skroni
Słowa z ust wylatują nieproszone
I będziesz je łapał, póki nie padniesz
zmęczony
Lecz ani pół słowa nie będziesz miał
w dłoni
Bo już utonęły w bezmyślności toni
Zdarza się, że chcesz coś powiedzieć
Lecz słowa czepiają się języka,
nie chcąc wylecieć
I stoisz jak głupi z ustami zamkniętymi
Tylko patrzysz oczyma łez pełnymi
Bo słowa � to wróg i przyjaciel
Zdradza i popiera, jest miłosierdziem
i katem
Myślisz, że nad słowami panujesz
A naprawdę im służysz
I choć słowa bawią się nami jak
kukiełkami
Jakież to szczęście, że słowa te mamy

Marzena Kleban

Pewien magid w przededniu œwi¹t
Nowego Roku wyg³osi³ dla kobiet kazanie
tej oto treœci:
- Jestem ci ja kaznodziej¹, jadê tak od
miasta do miasta, od wsi do wsi. No i
przyby³em pewnego razu do ma³ego
miasteczka i zasta³em tam niewiasty:
skromne niewiasty, skrzêtne niewiasty,
pobo¿ne niewiasty, koszerne niewiasty.
Niewiasty, co chodz¹ do ³aŸni, niewiasty,
co obcinaj¹ sobie paznokcie, niewiasty,
co piek¹ cha³y, niewiasty, co b³ogos³awi¹
œwiece sobotnie. Niewiasty, niewiasty,
s³owem: niewiasty...

A potem pojecha³em nie do ma³ego
miasteczka, ale tfu! do wielkiego miasta.
A tam mieszka³a z piek³a rodem
grzesznica, uchowaj nas Bo¿e! Niewiasta,
która nie chodzi³a do ³aŸni, uchowaj nas

Bo¿e! Niewiasta, która nie obcina³a sobie
paznokci, uchowaj nas Bo¿e! Niewiasta,
która nie piek³a cha³, uchowaj nas Bo¿e!
Niewiasta, która nie b³ogos³awi³a œwiec
sobotnich, uchowaj nas grzesznica,
grzesznica, s³owem: grzesznica...

A oto zdarzy³o siê, ¿e owa grzeszna
niewiasta umar³a. Kiedy chciano pocho-
waæ j¹ na cmentarzu, to ziemia nie chcia³a
jej przyj¹æ. Kiedy chciano j¹ spaliæ w
ogniu, to p³omienie nie chcia³y jej strawiæ.
Kiedy rzucono j¹ na na po¿arcie, to psy
nie chcia³y jej zjeœæ...

Ale wy, skromne, skrzêtne, pobo¿ne
i koszerne niewiasty, gdy bêdziecie chodziæ
do ³aŸni, obcinaæ sobie paznokcie, piec
cha³y i b³ogos³awiæ œwiece sobotnie –
ziemia was przyjmie i ogieñ was spali, i
psy was zjedz¹!…


